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32Kx8 Cache-ram 20ns 

Statische geheugens van 32Kx8 met een 
zeer snelle toegangstijd van 20ns. Zeer 
geschikt om uw cache-geheugen uil te 
breiden. Ook geschikt als Tag-ram. 
Bestelnummer Beste Prijs 
01.00.55328.50 f 33,40 

VHS video-koppen 

Wu 

Eerste klas video-koppen afkomstig van 
OEM-fabrikanten. Voor vrijwel iedere 
videorekorder hebben wij een video-kop. 
Bijvoorbeeld een zeer universele VHS-kop: 
Bestelnummer Prijs 
14.00.2511 f 51,90 

Scart-kabel 

=n 
= > 

Een universele scart-kabel waarvan alle 
aangesloten. De kabel die 1,5m 

в heeft aan beide zijden een male 
scart-konnektor. Uitstekende kwaliteit. 
Bestelnummer Prijs 
17.40.1001 f 18,95 

Kontakt 40 is een beschermingsmiddel 
tegen korrosie, lost roest op en verdringt 
water. Het smeert en zorgt voor een onder- 
houdslaag op elk mechanisch onderdeel 
Bestelnummer Prijs 
24.40.40.200 f 8.95 

HiFi 3-weg luidsprekerfilter met luchtspoelen. 
Scheidingstrekwenties 1500Hz en 6500Hz 
met een steilheid van 12dB/oktaal. Hoge 
belastbaarheid van 100W. Impedantie: 82 

Auto-antenne + versterker 

Een zeer kompakte auto-antenne (42cm) 
met ingebouwde ontvangstversterker voor 
zowel FM als AM. Verzinkbare 4-delige tele- 
skoop met een inbouwdiepte van 31cm. 

Bedrijven: Stuur ons een 
brief of fax en u krijgt hem 

Bestelnummer Prijs 
10.57.155 f 42,90 

Bestelnummer Prijs 
11.35.140 f 33,90 

Héél veel voor héél weinig! Onlangs hoeft Fluke de nieuwe 10- 

serie geïntroduceerd: een reeks van 3 multimeters met de 

karakteristieke Fluke kwaliteit èn veiligheid. Uniek aan deze 

multimeters is de lage prijs, desondanks is er geen enkele 

konsessie gedaan aan de kwaliteit. Do kompakte uitvoering, 

grote schuifschakelaar en druktoetsen maken een snelle 

(éénhands-)bediening mogelijk. Alle meters zijn geschikt voor 

het meten van wissel- en gelijkspanning, weerstand, diodotost, 

doorgangstester met buzzer, voorzien van een duidelijk 

afleesbaar LCD, autoranging en een batterij besparendo 

Sleep-mode. Beveiligd op alle bereiken, schokbostendig, 

4000-count uitlezing en 3 jaar volledige garantie 

Fluke 10 multimeter 

Fluke 11 multimeter 

Fluke 12 multimeter 

у 177,00 
f 206,00 
f 229,00 

Apeldoorn 
Arnhem Markt 34 

Hoofdstraat 44 

Automatische printerswitch 

Automatische printer 
ter te delen met 4 PC 
uit de komputer of een optional 
Kan ook met hand bediend wordon 
Bestelnummer 
12.50.2024 

Bernstein Torx schroevedraaiers zijn 
verkrijgbaar in de maten М2 t/m M7. Over 
de hele lengte gehard chroom-vanadium 
Handvat van slagvaste kunststof 
Artikel 
Torx schroevedraaiers vanaf 

Euro-netfilter 
A 

Prijs 
f 13,50 

Netfilter gekombineerd met een euro 
c |. Zeer geschikt om nieuwe of 
bestaande appar voorzien van eon 
goede netspannings ontstoring. 
Bestelnummer 
02.30.323.3 

Prijs 
f 17,50 

PGA-chip koel-element 

Fischer koetolomont voor het koelen van 
PGA-ohips met een pin-grid van 14х14 

Inummor Prijs 
f 15,35 

055 - 21 43 98 
085 - 45 45 18 

gratis toegestuurd. 

Partikulieren: Direkt afhalen in de 
filialen of bel 030-611855 en u 
krijgt hem onder rembours 
toegezonden (f 15,- + f 7,50) 

040 - 44 88 27 
053 - 31 51 69 
023 - 32 24 21 
030 - 31 56 55 
038 - 21 38 04 

Eindhoven 
Enschede 
Haarlem 
Utrecht 
Zwolle 

Kleine Berg 41 
De Heurne 30 
Kruisweg 62 
Lange Jufferstraat 18 
Jufferenwal 1 

Elektronika Distributie Centrum 
Coloradodreef 18 - 3565 BT Utrecht 
Tel. 030 - 611 855 Fax. 030 - 622024 

Alle prijzen zijn inklusief BTW. Wijzigingen voorbehouden 
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Op zn minst vemieuwend 
Nicuw, nieuwer of vernieu- 
wend zijn over het algemeen de 
kreten die bij elke beurs te 
horen zijn. Op elke stand is wel 
iets te zien dat afwijkt van het- 
geen al jaren oude kost is. Ge- 
lukkig zijn er op de komende 
Electronics '93 ook echt nieu- 
we zaken te bewonderen zoals 
u in de rubriek "Actueel" kunt 
lezen. 

Bij cen beurs geldt echter altijd 
dat cen noviteit niet voor ieder- 
een nicuw hoeft te zijn. Wij 
Nederlanders zijn namelijk het 
meest belezen volk. Heel wat 
binnen- en buitenlandse tijd- 
schriften worden doorgewerkt 
om bij te blijven in het vakge- 
bied. Een beurs zoals de Elec- 
tronics "93 met naast het uitge- 
breid aantal exposanten, ook 
een groot aantal interessante se- 
minars is dan de plek om deze 
papieren kennis meer diepte te 
geven. In de literatuur is name- 
lijk alles plat — platte foto’s en 
platte tekst — terwijl men op 
een beurs echt kennis kan 
nemen met de produkten. Men 
kan er letterlijk zijn neus in ste- 
ken, alhoewel opgemerkt moet 
worden dat de schroevedraaier 
helaas thuis moet blijven. 

Beursbezoek vraagt echter een 
speciale neus voor interessante 
items. Bij grote beurzen zoals 
we die vaak tegenkomen in het 
buitenland, is het aantal stands 
meestal zo groot dat het moci- 
lijk is om door de bomen het 
bos te zien. Het is dan ook een 
goede zaak om zich terdege 
voor te bereiden aan de hand 
van de catalogus en publikaties 
in vakbladen zoals Elrad. Meer 
dan een hulpmiddel kan dit niet 
zijn, want ik weet uit ervaring 
dat juist die ene firma die niet 
zo in het voetlicht is getreden, 
over het hoofd gezien kan wor- 
den. De Electronics 93 behoort 
gelukkig tot de knusse beurzen 
waar het niet veel moeite kost 
om alle stands af te lopen en 
ook de niet in de pers genoem- 
de firma’s aan te doen. 

Helaas zijn er veel mensen die 
zeggen dat een lokale beurs niet 
genoeg te bieden heeft en men 
beter naar het buitenland kan 
gaan. Niets is minder waar. 
Zoals u in de rubriek Actucel 
kunt lezen, zijn er heel wat in- 
teressante zaken te bewonde- 
ren, toegespitst op de Neder- 
landse markt. Weet u bijvoor- 
beeld dat er bij u om de hoek 
nu net dat bedrijf zit waarnaar 
u aan het zoeken bent? 
Op de “Salon des 
Composants" in Parijs 
komt u deze firma 
niet zo sncl tegen. 

Vergeet echter ook niet dat het 
effect van een beursbezoek 
moeilijk te meten is. Dat ene 
foldertje over V25-processoren 
dat per ongeluk meegenomen 
is, is over een paar maanden 
"old news", maar kan dan toch 
net de oplossing van uw pro- 
bleem zijn. Zeg ook niet "mijn 
collega gaat, dus hoef ik niet te 
gaan", want hij kijkt met andere 
ogen naar het aanbod. 

Dit laatste is dan ook de reden 
dat tussen 30 maart en 2 april 
onze hele redactie verplaatst is 
naar Amsterdam. We gaan ech- 
ter niet alleen om zelf te gras- 
duinen, maar ook om met u 
kennis te maken. Kom gerust 
langs bij stand E 319 om een 
praatje te maken over al het 
nicuwe, nieuwste of vernieu- 
wende, of om gewoon een paar 
oude koeien uit de sloot te 
halen. 

‘Tot ziens! 

wout 
ze 

Ewout de Ruiter 



Afdrukregelaar 

De ontwikkelingen op de 
PC-markt hebben ertoe ge- 
leid dat een apparaat al lang 
verouderd is nog ver voordat 
er ook maar een spoortje van 
slijtage te bespeuren is. Zij 
die bij willen blijven, kopen 
daarom maar geregeld сеп 
nieuwe computer in de hoop 
het oude exemplaar nog voor 
een redelijke prijs in te kun- 
nen ruilen. Lukt dit niet, dan 
verdwijnt zo’n PC naar het 
welbekende stoffige hoekje 
in afwachting van betere tij- 
den. Deze zijn nu aangebro- 
ken, Met een simpele scha- 
keling kan de computer in- 
gezet worden als printerser- 
ver voor het koppelen van 
vier PC’s aan twee printers. 

41 

Test 

PLL-frequentie- 
synthesizer 

Veel schakelingen vragen 
om een exacte en/of stabiele 
klokfrequentie. Het is dus 
niet voor niets dat het kristal 
de basis vormt van vele ont 
werpen. Voor experimen 
teertoepassingen is het vaak 
uitermate handig om over 
een instelbare frequentie 
bron te beschikken die qua 
stabiliteit en nauwkeurig 
heid over dezelfde eigen 
schappen beschikt als het 
kristal. Speciaal voor de 
lab’s die een veel te krap 
budget hebben, brengt Elrad 
een goedkope oplossing die 

niet onder doet voor de grote 
en dure frequentie-opwek 
kers. 

sanne 

Labvoedingen 

in het lab 

Labvoedingen behoren altijd al 
thuis in het lab. Echter zo af en 
toe vragen we aan een groot aan- 
tal leveranciers om hun voedin- 
gen op te sturen zodat wij ze in 
ons lab kunnen testen. De resul- 
taten zijn te vinden op: 

15 

Design Corner 

Video- 
multiplexer 
Video-signalen kunnen 
onder andere door de zeer 
strikte timing niet zomaar 
allerlei elektronische bewer- 
kingen ondergaan. Gelukkig 
zijn er tegenwoordig een 
groot aantal componenten 
beschikbaar die speciaal 
voor dit doel gemaakt zijn 
en die er voor zorgen dat het 
ontwikkelen van specifieke 
schakelingen een stuk een- 
voudiger gaat. In de Design 
Corner van deze maand 
komt het multiplexen van 
video-signalen aan bod. 

24 

12222224 



Opamps 
aan de wand 
Voor de meeste schakelin- 
gen weet men blindelings de 
juiste opamp te kiezen. Voor 
de speciale gevallen wordt 
het echter wat moeilijker, 
want dan moeten er heel wat 
databoeken doorgebladerd 
worden om een geschikt 
exemplaar te vinden. Van 
een groot aantal van deze 
niet alledaagse opamps zijn 
de gegevens samengevat in 
cen grote tabel die als poster 
bij deze Elrad gevoegd is. 

bijlage 

A/D-, D/A- 

omzetters 

Op het omzetterfront is het 
de laatste tijd niet stil ge- 
weest. Niet alleen voor 
audio, maar ook voor video 
zijn er heel wat convertors 
bijgekomen die elk een spe- 
cifieke schakeling vragen. 
De Lab’ notes van deze 
maand behandelen de diver- 
se types en hoe ze gebruikt 
moeten worden. 

65 
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ELECTRONICS 93 
Noviteiten-overzicht 

Electronics '93 

Over een paar 
dagen zal in Amster- 
dam de Electro- 
nics '93 in alle he- 
vigheid losbarsten. 
Op 22.800 m? zullen 
ca. 250 exposanten 
hun waren tonen. 
Vast en zeker dat 
daar ook voor u de 
nodige interessante 
zaken tussen zitten. 
Om u in de stem- 
ming te brengen, 
hebben we de ru- 
briek "Actueel" volle- 
dig aan de beurs ge- 
wijd. 

Naast alles wat er te 
zien is, zullen er 
elke ochtend lezin- 
gen over een speci- 
fiek onderwerp ge- 
geven worden. Ge- 
noemd kunnen wor- 
den: Verbindings- 
techniek (30 maart), 
sensoren en actua- 
toren (31 maart), 
meten en testen in 
de tele- en datacom- 
municatie (31 maart), 
interconnectie (1 april), 
agro-elektronica 
(1 april) en ESD- en 
EMC-kwaliteitszorg 
(2 april). 

6 
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Hulp bij u thuis 
Voor hen die meestal 
zijn eigen printen ontwerpt 

El-contronic, de firma die 
jarenlang bij u thuis kwam om 
het totale print-layout-werk van 
u over te nemen, komt met iets 
nieuws: Ultiboard Design 
Support. 

Wie zich op het vakgebied van layouters be- 
geeft, zal dan ook zeker geïnteresseerd zijn 
in de Ultiboard Design Support als aanvul- 
ling op de vertrouwde Cad Mobile Service. 
Deze nieuwe service is in het leven geroepen 
om hen die normaal zelf printen ontwerpen, 
te helpen als ze niet verder kunnen. De Ulti- 
board-gebruiker kan in Ultiboard/MS-DOS 
bijvoorbeeld een eigen schema (dus een net- 
list), een gedeelte 
een op het eigen systeem niet te realiseren 
layout aanleveren. Deze worden geconver- 
teerd naar Unix om met behulp van de Pran- 
ce-GT-router verder bewerkt te worden. Na 
voltooiing van de layout bewandelt men de 
omgekeerde weg naar het eigen systeem. 
Hierdoor is op de eigen computers leesbare 
archivering en/of snel een re-design uitvoe- 
ring mogelijk geworden. 

Deze manier van samenwerking tussen de 
eigen ontwerpafdeling en de externe print- 
ontwerper heeft verder nog als voordeel dat 
tijdelijk van een wel zeer fraaie router ge- 
bruikgemaakt kan worden, Het Prance-GT- 
pakket beschikt namelijk over Warp Grid 
Technology, een speciale methode om ge- 
makkelijk banen tussen spots te leggen die 
"offgrid" staan. Door namelijk plaatselijk 
het raster aan te passen, weet de router de 
sporen zo tussen de eilanden door te leggen 
dat overal de juiste kruip-afstand gewaar- 
borgd blijft. De tekeningetjes verduidelij- 
ken deze manier van werken. 

ijk afgemaakte layout of 

=- = = = = = = WARPGHID ROUTER 

— > AVERAGE ROUTING-TIME 

—— = — CONVENTIONAL ROUTER 

Dat deze methode van sporenleggen cen 
beter resultaat oplevert, zal duidelijk zijn. 
Daarnaast wordt ook nog cens een behoor- 
lijke tijdwinst verkregen. De grafiek laat 
duidelijk zien wat het verschil in rout 
time is (langs de Y-as het percentage van 
het aantal gelegde verbindingen en horizon 
taal de routing-tijd). Bedenk daarbij dat het 

Geïsoleerde A/D-convertor 

Een van de eerste low-cost A/D-convertor- 
modules met 8 kanalen waarvan de ingan- 
gen volledig galvanisch gescheiden zijn van 
de digitale bus is waarschijnlijk de GMI- 
ADI3 van het Franse bedrijf Mii. De resolu- 
tie van de module, die overigens geschikt is 
voor G64/96, is 12 bit. Om de eenheid flexi- 
bel te kunnen inzetten, kan gekozen worden 
voor bipolaire of unipolaire ingangen en 8 
single ended of 4 differentiële kanalen. Op 
de module zijn signaalfilters aanwezig en 
het is mogelijk om de versterkingsfactor van 
de verschillende kanalen softwarematig in te 
stellen. 

Micro-kcy B.V. 
Posthus 92 

9800 AA Zuidhorn 

tel. 05940-3020 

fax 05940-5825 

stand Z 136 
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oplossend vermogen van de router ook nog 
cens een factor 50 tot 100 hoger is. 

el-contronie B.V. 
Postbus 351 
3720 AJ Bilthoven 

tel. 030-291504 
fax 030-290704 
stand Z 150 

Snel gevonden 

Wie regelmatig met kortsluitingen op prin- 
ten te maken krijgt, moct op de Electronics 
"93 even langs de stand van Vogel's lopen. 
Hier demonstreert men de Polar 950, een 
apparaat waarmee soldeerspetters, defecte 
IC’s, lekkende condensatoren en alle andere 
oorzaken die kortsluitingen kunnen veroor- 
zaken, snel en effectief opgezocht kunnen 
worden. Door een speciale meetmethode 
wordt de gebruiker met behulp van geluid 
signalen naar de plaats van de kortsluiting 
geleid. Een ideaal meetinstrument dus voor 
printplaatfabrikanten en bedrijven die as- 
sembleren of service verlenen 

Vogel's Industrial 
Hondsruglaan 93 
5628 DB Eindhoven 

tel. 040-4115547 

fax 040-415665 
stand E 392 
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WAN/LAN- 
protocol- 
analyser 
Tekelec is niet alleen een leverancier van 
passieve en actieve componenten. Op de 
beurs toont men de Chameleon 1800, cen 
Wide Area Network Protocol Analyser voor 
met name de hoge snelheden. De toevoeging 
van LAN-interfaces en -protocols op de 
1800 levert een systeem op dat in staat is om 

LAN- en WAN-interconnecties simultaan te 
testen. De Bthernet-optie voor de Chameleon 
1800 is de eerste stap naar de Open Diagnos- 
tic Access (ODA) strategie. Hiermee is het 
apparaat een vrij universeel stuk gereedschap 
dat binnen een hele onderneming inzetbaar 
is. Enkele voordelen voor de gebruiker zijn: 
een krachtige internetwerk-protocol-analyser 
en een vooruitstrevende gebruikersinterface. 
Hiermee kan de 1800 simultaan data volgen 
die over routes en bridges loopt. Op deze 
manier kunnen netwerk-beheerders proble- 
men isoleren op het LAN, de router of brid- 
ge, of de WAN-service. 

Tckelec Airtronic 
Postbus 63 
2700 AB Zoetermeer 
tel. 079-310100 
fax 079-417504 

stand E 390 
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ISEL EP 1090 
DE BEWERKINGSMACHINE DIE U 

PRIMAIR KIEST OM Z'N VELE EXTRA'S 

Beursaanbieding 
£5.950,- ex. btw. 

Beurs 
Electronics '93 
30 maart t/m 
2 april 
RAI Amsterdam 
Europahal 
standnr.E 388 

De EP 1090 is een 2,5 D CNC-machine uit het programma X, Y, Z tafels 
van ISEL voor boren, frezen en graveren. Dankzij ingebouwde elektro- 
nica is de EP 1090 niet alleen zeer kompakt, maar eveneens minder 
kwetsbaar door het ontbreken van uitwendige bekabeling. 

Applikaties zijn o.a. SMD-montage, pick en place units en printboren, zowel 
stand alone als geintegreerd. Tevens is het mogelijk om hout, aluminium, 
kunststoffen e.d. te bewerken. 

e direkt ор 220 V aan te sluiten 
e RS 232 uitgang voor kommunikatie met IBM-compatible computers 
e PAL-EP software inclusief 

ө conversie programma voor Autocad optioneel 
e werkbereik van X/Y-as 200 x 200 mm en Z-as 125 mm 
e positioneernauwkeurigheid « 0,05 mm 

ISEL X, Y, Z-tafels, intelligente bewerkingsmachines met slimme extra's! 

Bel voor informatie of dokumentatie. 

“ROTERO 
ROTERO HOLLAND BV ROTERO BELGIUM BVBA 

FransHalsstraat 3 Ernest van Dijckkaai 38, 
Postbus 126, 3440 AC Woerden 2000 Antwerpen 

Tel. 03480-10874, Fax 03480-22352 Tel. (03) 233 24 32, Fax (03) 233 55 84 

HET VERLENGSTUK VAN ONTWERPER EN CONSTRUCTEUR 
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Voor toepassingen waar cen grote band- 
breedte vereist is, bestaat er cen nieuw ver- 
sterker-IC: de CLC425 van Comlinear 
Corp. Opvallende eigenschappen zijn de 
grote bandbreedte van 1,7 GHz, een 
extreem lage ingangsruis (1,06 nV/VHz, 
1,6 pE/NHz) en een uitstekend DC-gedrag 

(100 pV, 2 nu V/?C). 

CLC425 Non-nverting Amplifier Connection 

DIP and SOIC 

Het IC kan bijvoorbeeld gebruikt worden in 
ruisgevoelige optc akelingen, communi- 
catie-ontvangers waar de ruis- en intermo- 
dulatic-parameters een rol spelen of in in- 
strumentatieversterkers vanwege de DC- 
kwaliteiten en ook weer de ruis. 

Tekelec Airtronic 
Postbus 63 
2700 AB Zoetermeer 
tel. 079-310100 
fax 079-417504 

stand E 390 

Xilinx EPLD's 
Naast FPGA's levert Rodelco nu ook 
EPLD’s van Xilinx. Het gaat hier om de 
XC7236 en XC7272 met respectievelijk 
vier en acht functieblokken van 9 macrocel- 
len. Ze zijn direct te gebruiken voor bij- 
voorbeeld snelle rekenkundige functies 
en/of als vervanger van een aantal PAL’s, 

Meetnetwerk 

Metingen verrichten op 
verschillende plekken in 
bijvoorbeeld een proces 
waarbij met verschillen- 
de meet-algoritmes en 
omzettingen gewerkt 
wordt, vraagt een spe 
ciaal netwerk met speci 
fiek voor de toepassing 
ontworpen ` apparatuur 
Sinds kort is er echter 
een manier om met stan 
daardcomponenten het 
zelfde resultaat te berei- 
ken. Deze oplossing 
heet MeasureWare en 
bestaat uit een netwerk 
van gewone PC's. In dit netwerk kent het 
programma de volgende functie-benamin 

gen aan de computers toe: de meet-servers 
en de cliënten. Op de eerste zijn de senso 
ren aangesloten en kan cen programma 
draaien dat op de binnenkomende data al 
vast een aantal berekeningen loslaat. Via 
Arcnet, Ethernet of een ander standaard 
netwerksysteem wordt de data overge 
bracht naar één of meerdere cliënt-compu- 
ters die de gegevens verwerken. Hierbij 

Embedded 80C535- 
controller 
Onder de serienaam MKECM levert Micro- 
key een embedded controllermodule aange- 
vuld met een uitgekiende set I/O-interface- 
modules. Bij het geheel hoort een pakket 
software bestaande uit Pascal- en C-ontwik- 
kelplatvorms en een uitgebreide bibliotheek 
met procedures en I/O-functies voor diverse 
besturingstoepassingen, alles geschikt om 
op een standaard PC te laten functioneren. 

De MkECM-serie is bedoeld voor inbouw 
in (draagbare) instrumenten en apparaten 
waarbij compactheid en een zeer laag 
stroomverbruik van belang zijn. 

8 

GAL's of kleinere EPLD's. 
Deze EPLD's hebben een unie- 
ke architectuur waarin onder andere 
verwerkt is een universele verbindingsma- 
trix met overal gelijke vertragingstijden. Ze 
kunnen daardoor gerust op een 40-MHz- 
klokfrequentie ingezet worden. Over alle 

mogelijkhe- 
den, het ge- 
bruik en het 
programmeren 
kan men u tij- 
dens de beurs 
uitgebreid in- 
formeren. 

Rodelco B.V. 
Postbus 6824 
4802 HV Breda 

tel. 076-7849 11 
fax 076-7 10029 

stand Z 119 

kan het programma samenwerken met di- 
verse andere software-pakketten. Via het 
zelfde netwerk kan de cliënt gegevens te- 
rugsturen naar de meet-servers voor het uit- 
voeren van diverse besturingsacties. 

Computer Engineering Roosendaal B.V. 
Postbus 258 
1700 AG Roosendaal 

tel. 01650-57417 
fax 01650-62151 
stand Z 149 

Micro-key H.V 
Postbus 9? 
9800 AA 
tel, 05940-3020 
fax 05940- 582 
stand Z 116 
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DC/DC omzetters voor 

1-3 - Interface - Bus 

Meer dan 20 in-/uitgangs 
modules voor analoge en 
digitale kanalen 

Menu-gestuurde software en 

driver voor alle gangbare 
programmeertalen. 

5595 
agers oie 

nummer 
1\33: 

PCl-Systeem. 

Het complete 
programma voor 
Data-acquisitie 
met PC’s. 

stan 

stroomverzorging van 
analoge schakelingen P 

Experimenteerveld voor 
eigen schakelingen 

Signaalconditionering en 
galvanische scheiding 

Algeschermde aansluitkabel 

EISA, MCA en NuBus 

| p 
Het PCI-Systeem is een omvangrijk en 
beproefd programma voor de PC-data 
acquisitie. Alle belangrijke Bus-systemen 
(ISA, EISA, MCA, NuBus) worden onder- 
steund. Door de modulaire opbouw laat het 
zich flexibel aanpassen aan ieder applicatie. 
Alle componenten zijn zorgvuldig op elkaar 
afgestemd en onderling kompatibel. Hoge 
meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid, 

ook onder extreme omstandigheden typeren 
het systeem. 
Het PCl-systeem wordt door de meeste 
standaard-softwarepakketten voor meet- 

Boards voor PC - XT/AT/386 

INTELLIGENT 
| INSTRUMENTATION 

techniek ondersteund, zoals Labtech 
Notebook, Snapshot, DaDisp. Voor eigen 
ontwikkelingen zijn krachtiger software 
drivers beschikbaar. 

BURR-BROWN' 

Burr-Brown International B.V. 
Postbus 1590 
3600 BN MAARSSEN 
Planetenbaan 16 
Tel: 03465-50204 Fax:03465-50415 



Actueel 

a Е 

Groene verzwakker 

Bij de produktie van veel hoogfrequent- 
componenten wordt nogal wat beryllium- 
oxyde gebruikt. Dit materiaal is echter ui- 
terst giftig, hetgeen betekent dat dergelijke 
onderdelen na het einde van hun leven op 
een speciale manier verwerkt moeten wor- 
den. Voor de nieuwe verzwakkers van Ra- 
diall geldt dit sinds kort niet meer. Hierin 
zit een zogenoemde "groene afsluitweer- 
stand" met een ALN-chip in plaats van een 
BeO-exemplaar. Ook tijdens het gebruik le- 
vert deze weerstand geen gevaren op door 
uitstoot van giftige gassen. 

Radiall Nederland B.V. 

Postbus 64 
3870 CB Hoevelaken 
tel, 03495-34009 
fax 03495-34512 
stand E 315 

SMT en coax 

Op de Electronics "93 zal Radiall een aantal 
noviteiten tonen. Eén daarvan is de serie 
MMS-connectoren. Hierbij gaat het om 
micro-miniatuur-coax-connectoren die spe- 
ciaal ontworpen zijn om coax via een 
connector op een SMT-print aan te sluiten. 
De MMS-serie kan met pick-and-place- 
machines verwerkt worden, waardoor auto- 
matische assemblage mogelijk is. 

De connectoren zijn geschikt voor een fre- 
quentiegebied van DC tot 2 GHz, hebben 
een impedantie van 50 Q, een V.S.W.R. 
van 1,7 bij 2 GHz en een overgangsweer- 
stand van maximaal 15 mQ. 

Radiall Nederland B.V. 
Postbus 64 
3870 CB Hoevelaken 
tel. 03495-34009 
Гах 03495. 34512 

stand E 3155 

10 

(volgens opgave van de exposanten) 

Z 115: Added Value Electronics B.V. 078-138288 
ICS, 19"-rack-behuizing voor PC; Pentland, snelle A/D- 

convertor voor VME; Carborundum, hoogspanningsver- 
mogensweerstanden; Tamagawa, size 8 resolver, 5 kHz/ 
11,8 V/size 8 voor robotica toepassingen; DDC, 
RDC19220 serie, monolitische resolver; Coto Wabash, 
SMD-reed-relais; MED. metaal-film-condensatoren; 
MPS, Octal 12/14-bit DAC's; BHC, 500 Vde aluminium 
elco's; ICS, 20 slots PC passief backplane: CMD, Thin 
film RCD netwerken 

E 405: Arobel PCP B.V. 04120-41695 

LSI, Dbv44 en Dbv42, Digital Processing boards; MPL, 
MPL 4082, Single Board Computer; Parsytec, OCR- 
systeem, Optical Character Recognition; CETIA/Thomp- 
son, VME/ Werkstation, grafische werkstations 

7. 149: CER B.V. 01650-57417 

software voor data-acquisitie en (proces)besturing; Ad- 
vantech, IPC810, PC-Werkstation met geïntegreerd 
membraan-key-board en VGA-kleurenmonitor; DSP, 
DADISP-Pro32, grafische spreadsheet-software voor 
data-analyse 

E 323: Cito Benelux B.V. 08360-91911 
i behuizingen/ Variorack; Ri 

behuizing/ Varioset; Rittal, 19” dbehui 

Rittal, Datarack/ DK; Phoenix Con Printklemmen; 
Phoenix Contact, CMS graveermachine; Phoenix 
Contact, Interface, aansluitklem; Phoenix Contact, Veld- 
bussysteem/Interbus-S, behuizingen-range IP 65 

W 213: Charles Coffin B.V. 03408-87717 
Hamamatsu, Mini-hoogspanningsmodule, stroom voor 
bijv. photomultipliers, Ultra-snelle MCP-PMT, Micro 
Channel Plate-Photomultiplier, Precentered Deuterium 
lamp; Mitsubishi, Mircowatcher VS-90, optisch inspectie 
systeem 

E 473: Comtest Instrumentation B.V. 071-417531 
Huntron, DSI 700, uitbreiding Huntron-Tracker-serie; 
KeyTek, ECAT (Expert Computer Aided Testing); 
Kepco, MST-serie, programeerbare power supplies 200 
W; EMCO, Standaard Gain Horn Antennes 

Z 150: el-Contronic B.V. 030-291504 
PRANCE GT (Cadence), CAD-systemen, CAD Mobile 
Scrvice met doorlopende demo's op Sun-Workstations; 
Ultiboard Unix, CAD-systemen 

Е 483: Eurolectron B.V. 030-283607 
TDK Factory Automation, 
voor SMD; Parametric, Inter 

yst. voor zeefdruk 
van soldeerpasta; Thieme Zeefdru ys 
teem voor druk-sjablonen; Marconi, D ICT "plus" (in- 
circuit tester); Marconi, nieuwe functiekaarten M 515 
combinatietest Kaart, ISDN- 

s art; FRY's Metals 
Ltd. Flux SM92/1, synthetische "low residue" flux; 
FRY's Metals Ltd. soldeerpa IN2ERTRA RY's 

Metals Ltd. draadsoldeer SYNALOW; Kemper GmbH, 
soldeerdampafzuigsystemen KEMPER: Contronics Devi- 
ces, tijdelijk soldeermasker PC FLEX MASK 

E 304: Fluke Nederland B.V. 040-503124 
Philips, PM 5150, arbitrary waveforn 
PM 5330, radio-testgenerator; Phi 
Video/TV-pattern-generator; Philips, PM 6304, program- 
meerbare RCL-meter; Fluke, 5130 A. kalibrator voor 

stroom, spanning en weerstand; Fluke, Familie LAN 
testers; Philips, ScopeMeter Automotive Kit; Fluke, 
breiding Hydra-serie, dataloggers met meer opslagcapa- 
citeit voor meetgegevens 

W 235: Geveke Electronics B.V. 020-5861551 
Schroff, Protec 19" tafelbehuizing IP40/43; Schroff, 
HE2-afgeschermd Eurorack, voor inbouwen van meet- en 

stuur- en regel-elektronica; Cableship. CRIMP+, Cable 

Management Software; Plexcom, Plexnet Concentrator, 
modulaire multi-media-netwerk-concentrator 

Е 127: Heynen В.У. 08851-96111 
EGI, platte TFT-monitoren, kleurenbeeldschermen; Sie- 
mens, ISDN servicetester voor controle op abonnec-aan- 

sluitingen; RDT, Radiomodem voor telemetrie: Spinner, 
svezel-montagekofTer; Heynen/Vatoz, VSIN-vidco- 

beeldtransmissie 

W 212: Intercomponents B.V. 
03438-17363 
Sonitron, soft controlled buzzers 

Е 316: Isolectra B.V. 010-4619911 

Franz Binder, Sensor-connectoren; Wieland, Print- 
connectoren; BEHA, Universeelmeter 

E 302: Marconi Instrumenten 013-639540 
Marconi, 2965 Radio-testset; Marconi, 2030 Signaalge- 

nerator + vectormodulatie; Marconi, 2040 Signaalgenera- 
tor + DECT + avionics + sweep; Marconi, 6204 Micro- 
wave Testset; Marconi, 2853 Digitale Transmissic/com- 
municatie Analyzer; Marconi, 6970. Hand-held-power- 
meter; Marconi, 2186 programmeerbare verzwakker 

Z 134: Mentor Graphics Netherlands 02907-7115 
Mentor Graphics, Top-Down Desing-Solver; Mentor 
Graphics, FastScan en FlexTest; Mentor Graphics, 
BoardStation 500; Mentor Graphics, Digital Signal Pro- 
e g Station 

Z 136: Micro-Key B.V. 05940-3020 
MII, G64/96 Bus Interfacekaarten; Micro-Key, MKECM 
Serie Controllers; Micro-Key, Low Cost Motion-Control- 
modules en -systemen 

E 354: Molex (Benelux) B.V. 040-543535 
Molex, Escon Fiber-Optic-connector; Molex, AXID- 
connectoren; Molex, Low Force Helix-connectoren; 
Moles, Fiber-Optie Polijstmachine, Molex, Shielded Te- 
lephon Jack 

E 451: Promosol Nederland 040-514145 
Ecorel AP44 en 16, soldeerpasta 

Е 476: Rohde & Schwarz Nederland 03402-40900) 
Rohde & Schwarz, CIT, installatietester; VNA, vi- 

deoruismeter voor HDTV; Rohde & Schwarz, SAT/SI 
TV- en videopatroongenerator; BCH, Telefonietester 

W 233: SIM Holland B.V. 01820-19855 
Eltrotec, kleurherkenning 

E 398: Simac Electronics B.V. 040 582753 
Data 110, Card Pro, Memorycard Programmer en Rea- 
der; CAMNERS, CAPS (Computer Added Product Sel- 
ection); SUHNER, SMD, Coax Connectoren; SUHNER, 
Fuma, FC-PC Fiber Connectoren; GOULD, TA5000, 
Thermalarray Recorder; DATA 1/0, PRO3; GOULD, 
4160 serie Oscilloscoops 

Z 126: Sonetech Nederland B.V. 040-835835 
Cypress, CY7C22V I0D-XX; SMS, Sprint Optima, uni- 
versele programmer; Gates, NiMH-cel, milieu-vriende- 
lijke batterij; Noritake/Itron, Full Colour VED-display, 
Vacuum Fluorescent lay; Sierra, Aria Multimedia 
Chipset, chipset voor geluid en spraak: TDK, MEM- 
serie, EMI-filter; Newport, NM485D, Isolated Dual Dif- 
ferential EIA-485 transceiver; Traco, TTC-reeks, serie 
voedingen voor telecom- en spoorwegapplikaties 

E 488: TBP Electronics В.У. 01877-2744 
TBP Electronics, SMD en Concentionele techniek; TBP 
Electronics, inkoop componenten en bare-boards; TBP 
Electronics, MDA-testen 

Z 158: Tehages B.V. 01725-73600 
Klaxon, "Slow Whoop" Shrieker, 24VDC electronische 
signaalgever voor brandbeveiliging; Conxall, Mil- 
E-Qual, connectoren van onbreekbaar kunststof 

E 390; T'ekelec Airtronic B.V. 0/9—310100. 

ЭМ, Fibrlok H optical fiber splice; Rifocs, powermeter 
voor CATV; KOI, Kontron Operator Interface; Tekelec 

Inc. Chameleon 1800 WAN/LAN-protocol-analyser; 
Comlinear, CLC425 breedbandversterker; Elcos, CLS10 
trimbare Schmitt-trigger-sensor 

E 400: TPC Electronics B.V. 05470-71963 
DoTronic, LCD-kleuren-monitor 

E 392: Vogel’s Industrial 040-415547 
Polar, T6000 Tone Ohm 950, fault locator met PC bestu- 
ring en short-locator; 952,3217 Leader, Leader 
VHF/UHF satelliet veldsterktemeter en signaalgenerator 
met RDS; Tiro Clas, assemblagestations; Vogels, Draai- 
plateaus, zwenkarmen; Elabo, Inform meubilair; Tech- 
notrend, Opp. weerstandmeter; HPS, Leermiddelen 

E 456: Weld Equip 04920-42225 
Weld-Equip, SMD-reparatiestation; MacGregor, gelijk- 
stroombron: Charleswater, antistatische reinigingsvloei- 

stof; EFD, Doseerapparaat 500 X D, Doseerventiel 
740 V 
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KEITHLEY 
KPC - 488.2 Serie 

wa ergen op 

IEEE - 488.2 Interfaces voor 

PC's, die sneller, kompleter 

en voordeliger zijn... 

* 1,5 Mb/sec. data transfer 

e2 DMA kanalen 

* Diverse interrupt levels 

* IEEE - 488.2 en SCPI 

kompatibel 

Meegeleverde software: 

* Drivers voor nagenoeg alle 

programmeertalen, 

(Dos/Windows). 

* Komplete set voorbeeldpro- 

gramma's 

En...de tijdbesparende "bus 

analyzer' software: cen 

memory resident programma, 

die de bus aktiviteit bekijkt en 

programmeer- of setup fouten 

vastlegt, kortom een uniek 

stukje software om de 'trouble 

shooting! te vereenvoudigen. 

De kaarten zijn kompatibel 

met vele optionele software- 

pakketten, zoals: Viewdac, 

Asyst, Co-Operator, Labtech 

Notebook, enz. 

MEER WETEN? 

Keithley Instruments B.V. 

Postbus 559 - 4200 AN Gorinchem 

BEL: 01830 - 35333 FAX: 01830 - 30821 

KEITHLEY 

ELECTRONICS '93 

Data collectant 

Burr Brown, een firma die voornamelijk be- 
kend is door haar lineaire IC's, maakt echter 
ook complete apparaten. Op de Electronics 
"93 zullen beide aspecten te zien zijn. Nieu- 
we produkten zijn onder andere een serie 
low cost instrumentatieversterkers met FET- 
of transistoringangen en "socket equivalen- 

te" 12- en 16-bit sampling-A/D- 

convertors met cen seriéle-, pa- 
rallelle- of DSP-interface. Voor 
de sensormarkt heeft Burr 
Brown een DDSC ontwikkeld (Direct 
Digital Sensor Convertor) en op het gebied 
van isolatie-produkten toont men de nieuw- 
ste vorm van bidirectionele capacitieve data- 
couplers met een hoge transiént-immuniteit 
van 10 kV/us en een bitrate van 50 MBd, dit 
als tegenhanger van de traditionele opto- 
couplers. De andere tak van Burr Brown 
komt met cen heel handige data collector. 

Zoals op de foto te zien 
is, gaat het hier om een 

dan soort handheld-compu- 
ler waarmee op ver- 
schillende manieren ge- 
gevens kunnen worden 
ingevoerd. Via een 
standaard PC-netwerk 
kan het apparaat ver- 
volgens gekoppeld wor- 
den aan andere compu- 
ters die de data verder 
verwerken. 

^ 

Burr Brown International B.V. 
Postbus 1590 

3600 BN Maarssen 

lel. 03465 50204 

fax 03465 50415 
stand Z 133 

Kom kijken 1 

Mu-metaal is al een oude bekende, maar 
lang niet iedereen weet nog hoe goed de af 
schermeigenschappen van dit materiaal 
zijn. Imphy Benelux B.V. zal daarom op de 
Electronics '93 demonstreren hoe magneti 
sche velden het beeld van een kleurenmoni 
tor kunnen beinvloeden en wat het resultaat 
van afscherming met mu-metaal is. Men 
heeft ons verzekerd dat het resultaat sensa 
tioneel is. 

Imphy Benelux B.V 
Postbus 5133 
5004 EC Tilburg 
tel. 013-636065 
fax 013-635652 
stand W 232 

Kom kijken 2 Een ander onderwerp wat de moeite waard 
is om te gaan bekijken, is Gabor spectrogra- 

fie, een nieuwe manier om 
signalen tegelijkertijd in het 
tijd- en frequentiedomein te 
analyseren. Deze techniek, 
die door het Amerikaanse 
tijdschrift EDN in 1992 uit- 
geroepen werd als "Innova- 
tion of the Year", is voor 
het eerst in Nederland op 
een beurs te zien op de 
stand van National Instru- 
ments. 

National Instruments Nederland B.V. 
Bedrijfsweg 1 
2404 CB Alpen aan de Rijn 
tel. 01720-45761 
fax 01720-42140 
stand E 393 
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PC? PLC? VME? 
Samen in één 
automatieplatform 
van Philips! 

PHILIPS, 

e» 

toma ih 

s Industriële Automatiserin 
| Onze brede reeks bouwstenen voor automatie 

E | platforms voldoet aan alle eisen die u aan een 
toekomstvast systeem kunt stellen en biedt de 
meest complete keuze. 

Integratie? Wij laten PLC, VME en PC zelfs in één rek met 
elkaar communiceren. Flexibiliteit? U hebt de grootste keuze 
uit oplossingen die geconformeerd zijn aan internationale 

standaards. Functionaliteit? U kunt lezen en schrijven met 
onze snelle, eenvoudig te programmeren PLC's met hun 
‘goedkope IO’. En onze VME maakt uw platform compleet 
met gegevensverwerking, intelligente controllers voor data- 
communicatie, motion en vision en programmering via stan- 

daard-softwarepakketten. Optimaal rendement? Dat bereikt 
u met PDS7, uw ideale ontwikkelsysteem met bijvoorbeeld 

geintegreerd documentatiebeheer en test/debug-faciliteiten. 

En u kiest natuurlijk niet alleen voor Philips om de produk- 
ten, maar ook om ons uitgebreide dienstenpakket met ad- 

vies, design-in, gebruikers- en begeleidingsondersteuning, 
ingebruikstelling, opleiding, correctief en preventief onder- 
houd en kalibratie. 

Heeft u nog vragen? 
Aarzel niet en bel 040 - 78 58 74/78 27 38. 

Philips Nederland B.V., Industriéle Automatisering 
Postbus 90050, 5600 PB Eindhoven 

PHILIPS 



KEITHLEY 
Model 2001, Digitale 

multifunktionele meter 

026715 UDC 
+60 ,2372 Hz 

De basis is een System DMM: 

7,5 digit, 7 ppm, 2000 metingen/ 

sec. en 10 nanoVolt resolutie... 

't Bijzondere is: 

* Toont op het display niet alleen 

bv.: DCV, maar ook gelijktijdig 

de AC komponent en de 

frequentie hiervan 

* Stroommetingen tot 12A, en dit 

zonder het stroomcircuit te 

onderbreken 

* Frequentie metingen tot 15 MHz 

* Periode metingen 

e Peak-spikes metingen (IMS) 

* Crest faktor metingen 

e 'lemperatuurmetingen 

(РТ100 en Thermokoppel) 

* Ohmse metingen vanaf 10 Ohm 

tot 1 GOhm 

* AC bandbreedte tot 2 MHz. 

* Vcle rekenfunkties 

* Meetwaarde geheugen (30.000 

metingen) 

* Centronics printeruitgang. 

* 10 Kanalen scanner. (optioneel) 

A] deze mogelijkheden in één 

IEEE bestuurbare en betaalbare 

DMM.. 

MEER WETEN? 

Keithley Instruments B.V. 

Postbus 559 - 4200 AN Gorinchem 

BEL: 01830 - 35333 FAX: 01830 - 30821 

KENT HLEY 
14 

ELECTRONICS '93 

Fiber connector 

De communicatie tussen massa-geheugens, 
controller-units en cluster-controllers in net- 
werken zoals FDDI, Ethernet en Token 
Ring kan via een optische weg opgebouwd 
worden. De ESCON-architectuur is hier- 
voor een mogelijkheid. Speciaal voor deze 
manier heeft Molex een optische connector 
ontwikkeld die de lichtgeleiders voor twee- 
weg-communicatie probleemloos koppelt 
met een verlies van ca. 0,15 dB. De connec- 
tor is voorzien van een vergrendeling en 

daarbij gepolariseerd zodat om- 
draaien onmogelijk is. 

Molex B.V. 
Postbus 295 
5500 AG Veldhoven 
tel. 040-543535 

fax 040-544665 

Fluke en Philips zullen op de Electronics 
"93 naast een aantal wat oudere produkten 
ook zes gloednieuwe apparaten tonen. In 
willekeurige volgorde zijn dit: een Scope- 
Meter voor het garagebedrijf, een videopa- 
troongenerator, een instapmodel voor de be- 
staande calibratorreeks, het eerste model uit 
een reeks LAN-kabeltesters en een radio- 

testgenerator. 

Dit laatste apparaat (zie foto) 1s bedoeld voor 
iedereen die zich bezig houdt met RI: vum 
ponenten en radio-ontvanpers in zowel de 

Mooi en plat 

consumenten- als de professionele sector. De 
generator is geschikt voor het frequentiebe- 
reik van 100 kHz tot 180 MHz en heeft func- 
ties als sweep, programmeerbare AM- en 
FM-modulatie, en een variabel uitgangsni- 
veau. Optioneel zijn RDS/ARI en FM-stereo. 

Philips Nederland В.У 
Test- en meetapparaten 
Postbus 90050 
5600 PB Eindhoven 
tel, 040-503 100 
fax 040-503130 
tand E 304 

Monitoren voor industriële toepassingen 
vragen met betrekking tot onder andere de 
stof- en vochtdichtheid vaak iets meer dan 
de standaard bureau-monitor, Dat hiermee 
niet meteen het uiterlijk wordt aangetast, 
bewijst wel het afgebeelde exemplaar van 
DoTronic. Deze monitor valt in de IP54- 
klasse, heeft een VGA-scherm met 
640x480 beeldpunten en voelt zich overal 
thuis waar robuustheid en ergonomie van 
belang zijn. Door de metalen voet kan deze 
monitor van 325x300x50 mm overal ge- 
monteerd worden (zelfs hangend). Ui- 
teraard kan het geheel ook geïntegreerd 
worden in een ander apparaat. 

TPC electronics B.V. 
Postbus 59 
7470 AB Goor 

tel. 05470-71963 

fax 05470-71455 

stand E 400 
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Labvoedingen in het lab _ 
13 professionele netvoedingen getest 

Eckart Steffens 

De markt voor 
labvoedingen is 
redelijk stabiel. Het 
aantal verschillende 
typen dat te koop 
wordt aangeboden, is 
beperkt. Toch moeten 
de fabrikanten stevig 
met elkaar concurreren 
om de gebruiker juist 
voor hun produkt te 
laten kiezen. Wij 
heben 13 voedingen in 
ons testlab onder 
andere met een 
dummy-load bekeken. 
De resultaten hiervan 
zijn op een rij gezet 
voor een onderlinge 
vergelijking. 

es stelt iedere 
gebruiker zijn eigen, specifieke 
eisen waaraan een netvoeding 
moet voldoen. Immers wie met 
CMOS werkt, verwacht van 
zijn voeding andere eigenschap- 
pen dan iemand die met scha- 
kelrelais of met laser-diodes ex- 
perimenteert. 

Toch is er een aantal criteria 
waarop elke netvoeding kan 
worden beoordeeld. Juist deze 
basis-eigenschappen vormen een 
toetssteen voor het onderling 
vergelijken van de op de markt 
aangeboden modellen. 

Uitvoering 

Voor het dagelijks gebruik 
maakt men onderscheid tussen 
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netvoedingen met één uitgang 
en exemplaren met twee of 
meer uitgangen. Als een voc- 
ding twee of meer uitgangen 
heeft dan is het van belang dat 
deze uitgangen onderling volle- 
dig onafhankelijk van elkaar 
zijn zodat men naar wens de 
uitgangen in serie of parallel 
kan schakelen. Van netvoedin- 
gen die over een symmetrische 
dubbeluitgang beschikken, bij- 
voorbeeld voor gebruik bij 
opamp-schakelingen, mag men 
verwachten dat ze zo zijn uitge- 
rust dat het mogelijk is om met 
een instelknop beide uitgangs- 
spanningen gelijktijdig in te 
stellen zodat exacte symmetrie 
gewaarborgd is. Er zijn ook net- 
voedingen verkrijgbaar die be- 
halve over een instelbare ook 

over een of meer vaste uit- 
gangsspanningen beschikken. In 
dit geval mag men verwachten 
dat deze vaste spanningen 
kortsluitvast zijn. 

Prestaties 

Een belangrijk criterium bij de 
keuze van een netvoeding is na- 
tuurlijk de maximale uitgangs- 
stroom die het apparaat kan le- 
veren bij een bepaalde spanning 
of over een gegeven spannings- 
bereik. Voor universeel te ge- 
bruiken labvoedingen zijn echter 
ook andere criteria van even 
groot belang. De nauwkeurig- 
heid waarmee de uitgangsspan- 
ning kan worden ingesteld en 
afgelezen, de rimpel op de uit- 
gangsspanning zonder belasting 
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Test 

Farnell PDA 3502 A Farnell PDD 3010 A 

R2 BH.ümU RMS 3 
R2 Pk-pk: 20.0ml 

Мату AC 17@т0 
TR2 op. ge RMS 38. бту AC 
TR2 Pk-pk +: 

182:  20mU :2ms 
^ ACQUIRED: 
pu 17792 

1@0:@2 

en onder maximale belasting, de 
nauwkeurigheid waarmee de 
stroombegrenzing werkt en het 
dynamisch gedrag van de voe- 
ding bij snelle veranderingen 
van de belasting op de uitgang, 
zijn eigenschappen die men 
goed moet bekijken alvorens 
cen voeding aan te schaffen. Het 
spreekt voor zich dat bij de 
keuze van cen labvoeding ook 
het bedieningsgemak en de 
overzichtelijkheid van de meters 
of display's voor het aflezen van 
de uitgangsspanning en -stroom 
van groot belang is. Ook moeten 
de ingestelde grenswaarden 
voor spanning en stroom in een 
oogopslag kunnen worden afge- 
lezen om later, tijdens de experi- 
menten niet voor rampzalige en 
dure vergissingen te komen 
staan. Ook de aandacht waar- 
mee de behuizing en de elektro- 
nica van het apparaat zijn ge- 
maakt, spreekt boekdelen over 
de te verwachten kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Wie een blik 
in het inwendige van de moder- 
ne labvoedingen werpt, ziet dat 
de dagen waarin een netvoeding 
een simpel apparaat was, voor- 
bij zijn. Menige kast herbergt op 
uitwisselbare steckprinten inge- 
wikkelde elektronica voor stuur- 
signalen en beveiligingscircuits 
waarbij het gebruik van micro- 
processors al lang geen uitzon- 
dering meer is. 
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De verdeling van de instelknop- 
pen en meters op de frontplaat 
van een netvoeding moet ergo- 
nomisch verantwoord zijn. Een 
netvoeding moet snel, betrouw- 
baar en zonder te veel te moe- 
ten nadenken, kunnen worden 
ingesteld op de gewenste uit- 
gangsspanning en met de juiste 
gre nswaarden voor spanning en 
stroom. Een vergissing bij het 
instellen kan grote consequen- 
ties hebben wanneer een experi 
mentele schakeling wordt opge- 
blazen. 

Het gemak 
dient de mens 

Bij veel voedingen kan bijvoor- 
beeld de stroombegrenzing al- 
leen goed worden ingesteld als 
eerst de uitgang wordt kortge- 
sloten. Het zou handiger zijn 
als hiervoor een speciale druk 
knop op het apparaat aanwezig 
was, zodat men de ingestelde 
waarde voor stroombegrenzing 
bijvoorbeeld tijdens het gebruik 
van de voeding kan controle- 
ren, zonder eerst de aangesloten 
schakeling weer te moeten los- 
nemen. Meters en LC-display's 
zijn bij normaal licht goed af te 
lezen, maar in schaars verlichte 
ruimtes volstrekt onzichtbaar. 
Een passende interne ver- 
lichting van de wijzerplaat of 

de display is dus noodzakelijk. 
De uitgangsklemmen dienen 
massief en stevig aan de voe- 
ding bevestigd te zijn waarbij 
een duidelijke kleur-indicatie 
voorkomt dat plus- en min- 
aansluiting worden omgewis- 
seld. Netvoedingen die cen 
hoge uitgangsstroom kunnen 
leveren, moeten voorzien zij 
van een zogenaamde sens 

g zodat bij gebruik onder 
vollast op de aangesloten scha- 
keling exact de gewenste span- 
ning staat en geen vreemde ver- 
schijnselen kunnen optreden 
veroorzaakt door de spannings- 
val over de voedingsdraden. 

De testmetingen 

De belangrijkste criteria die 
door ons zijn aangelegd bij de 
13 beschikbare testmodellen 
zijn de stabiliteit van de inge- 
stelde uitgangsspanning en het 
beschikbare werkbereik. Bij de 
metingen werd de voeding aan- 
gesloten op een elektronisch in- 
stelbare belasting ` (Uniwatt 
EL 500) en werden de resulta- 
ten met een digitale geheugen- 
scoop gemeten en geplot. We 
hebben metingen gedaan in het 
interval van 25 % tot 75 % van 
de maximaal toegestane belas- 
ting. Bij testmodellen die over 
twee of meer onafhankelijke 
uitgangen beschikken, is tijdens 

de testmetingen de tweede uit- 
gang ook belast. 

Farnell PDA 3502 A 

De firma Farnell heeft voor zijn 
serie voedingsapparaten gebruik 
gemaakt van behuizingen van 
hetzelfde design. De behuizing 
is compact en het front is bij- 
zonder overzichtelijk opge- 
bouwd. Ook inwendig zijn de 
Farnell-labvoedingen netjes en 
overzichtelijk. 

De PDA 3502 A is een lineair 
geregelde netvoeding met cen 
dubbele uitgang dic tweemaal 
35 V bij ieder maximaal 2 A 
kan leveren. Beide uitgangen 
kunnen naar keuze onafhanke- 
lijk worden ingesteld of door 
het indrukken van een toets in 
"tracking-mode" worden gezet. 
In dit geval bepaalt de instel- 
knop van de rechter voeding 
beide uitgangsspanningen. Hier- 
door is exacte symmetrie van de 
uitgangsspanningen gewaar- 
borgd. De twee grote, analoge 
wijzerinstrumenten op het front 
zijn zowel voor spanning als 
voor stroom gecalibreerd. Met 
cen tuimelschakelaar kiest men 
of men de uitgangsspanning of 
de -stroom op de meter wil afle- 
zen. 

Een bijzonderheid van de PDA 
3502 A is de mogelijkheid om 
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met een schakelaar de aansluit- 
bussen spanningsvrij te maken. 
In deze stand geeft de meter 
naar keuze de ingestelde span- 
ning of de ingestelde maximale 
stroom voor de stroombegren- 
zing aan. 

De totaalindruk van deze Far- 
nell-netvoeding is gunstig. Las- 
tig is dat de zekeringen voor de 
DC-uitgangen zijn aangebracht 
in de bodem van het apparaat. 
Je zult er maar naar moeten 
zoeken. 

Farnell PDD 3010 A 

Met het model PDD 3010 A is 
Farnell een geheel nicuwe weg 
ingeslagen. Ook dit model is 
een labvoeding met twee onaf- 
hankelijke uitgangen waarbij de 
specificaties van iedere uitgang 
wordt bepaald door drie facto- 
ren. Ten eerste natuurlijk de 
maximale uitgangsspanning van 
35 V, ten tweede de maximale 
uitgangsstroom van IO A en ten 
derde, en dat is opmerkelijk, het 
maximale geleverde vermogen 
van 60 W. Met andere woorden: 
bij een ingestelde uitgangsspan- 
ning van 30 V is maximaal 2 A 
beschikbaar terwijl bij een inge- 
stelde uitgangsspanning van 
6 V ongeveer 10 A beschikbaar 
is. 

De vermogensbegrenzing van 
de PDD 3010 A is duidelijk te 
zien in de vermogenscurve van 
de uitgang die de vorm heeft 
van een hyperbool. De LC-dis- 
play’s voor het aangeven van de 
ingestelde uitgangsspanning en 
de -stroom zijn duidelijk af te 
lezen. De overzichtelijk geor- 

dende bedieningsorganen op het 
front van de netvoeding zorgen 
voor cen prettig en handzaam 
gebruik. De LC-display’s kun- 
nen ook in de "trend-mode" 
worden geschakeld waarbij naar 
keuze het verloop van de span- 
ning, de stroom of het afgege- 
ven vermogen kan worden ge- 
volgd. 

De PDD 3010 A is voorzien 
van een keuzeschakelaar waar- 
mee men vast ingestelde uit- 
gangsspanningen van 2x12, 
2x15 of 2x24 V kan kiezen. 
Iedere uitgang is voorzien van 
een eigen sense-ingang zodat 
bij afname van een hoge stroom 
de spanningsval over de aan- 
sluitdraden volledig gecompen- 
seerd kan worden. 

Uit de test bleek echter dat de 
PDD 3010 A een bijzonder 
grote rimpel op de uitgangs- 
spanning heeft. Deze rimpel 
neemt bij vermindering van de 
uitgangsspanning zelfs toe. Hier 
valt voor de firma Farnell in de 
toekomst nog wel het een en 
ander te verbeteren. 

Delta ES 030-5 

Een van de kleinste en met een 
gewicht van slechts 1,7 kg te- 
vens een van de lichtste netvoe- 
dingen van deze testserie is de 
ES 030-5 van de Zeeuwse firma 
Delta Elektronika. Als men 
soms vermoedt dat in dit kleine 
en lichte kastje niet veel elek- 
tronica zal zitten, dan heeft men 
het goed mis. Een blik op het 
inwendige van deze Delta voe- 
ding laat zien dat de fabrikant 
zijn vak uitstekend beheerst. De 

Delta ES 030-5 

TR2 Pk pk: 24. ту 
TR2 82.3mU RMS 4.@@mU AC 

TRI: SU i2ms 
ACQUIRED: 
Dec 12792 
14:08259 

benodigde elektronica is wel- 
overwogen en vakkundig ge- 
monteerd waarbij net- en laag- 
spanningsdeel prima gescheiden 
zijn. De uitgangsspanning is 
met een 10-slagen potmeter in- 
stelbaar van 0..30 V waarbij de 
voeding maximaal 5 A kan le- 
veren. De stroombegrenzing is, 
eveneens met een 10-slagen 
potmeter, instelbaar tussen 
0...5 A. Voor het aflezen van de 

voor de afgenomen stroom 
twee duidelijk afleesbare 4-digit 
LED-display’s op het front aan- 
gebracht. 

De testmetingen laten zien dat 
de uitgangsspanning van de 
Delta schoon is en slechts ec 
bijzonder geringe rimpel ver- 
toont. Een ander voordeel van 
de ES 030-5 is dat het apparaat 
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Test 

| Heinzinger LNG 32-6 EA-PS 7032-050 

2 mu ROS 1 
D ck 3 120mU 

6mU AC 

IRI: 5U :2ms 
ACQUIRED: 
Dec 12792 
13:28:54 

\IR2: 20mU :2ms 
ACQUIRED: 
Dec. 12792 
13:28154 

IR2 Pk`pk: 7 
TR2 86.6mU RMS S.3ümU AC 

зто 

SRI: 5U :2ms 
7 REQUIRED: 

Пес 12782 
13:26:28 

werkt op netspanningen tussen 
85...260 V. Ook kan via de 15 
polige sub-D-connector op de 
achterkant van de voeding het 
apparaat worden gekoppeld 
met een tweede exemplaar. De 
voeding is een uiterst compact 
en probleemloos apparaat 
waarvan we eigenlijk ook wel 
graag cen type met dubbele uit- 
gang op de markt zouden wil- 
len zien. 

Heinzinger LNG 32-6 

In dezelfde vermogensklasse en 
met ongeveer dezelfde bedien- 
en aansluitmogelijkheden als de 
Delta netvoeding treft men de 
Heinzingers "economy line" 
LNG 32-6 aan. Helaas zorgt de 
in dit model gebruikte nettrans- 
formator er voor dat dit appa- 
raat ondanks de elegante kunst- 
stoffen behuizing toch nog ruim 
7 kg weegt. Net als de Delta is 
ook de LNG 32-6 voorzien van 
twee stuks LED-display’s en 
twee 10-slagen potmeters voor 
het instellen van de uitgangs- 
spanning en de stroombegren- 
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zing. Externe sturing is ook hier 
via een 15-polige sub-D- 
connector mogelijk. Met een op 
het front aangebrachte tuimel- 
schakelaar INT/EXT kiest men 
in welke mode de voeding 
wordt gebruikt. Men moet er 
dus goed op letten dat deze 
schakelaar tijdens gebruik niet 
per ongeluk wordt omgezet. 
Een beveiliging tegen een der 
gelijke vergissing was hier 
zeker op zijn plaats geweest. 
Vergelijkt men de testmetingen 
van de Heinziger met de Delta 
dan valt onmiddellijk op dat in 
het uitgangssignaal van de 
Heinziger ongewenste stoorsig- 
nalen, zoals sterke pieken, voor- 
komen die op een grote inwen- 
dige weerstand wijzen. 

EA-PS 7032-050 

De labvoeding PS 7032-050 
van Elektro Automatik behoort 
in dezelfde vermogensklasse als 
de Delta en de Heinzinger voe- 
dingen. Het gewicht is echter 
maar liefst 9 kg hetgeen wordt 
veroorzaakt door de massieve 

metalen behuizing die rond 
twee grote koelprofielen is op- 
gebouwd. 

In plaats van twee stuks 10-sla- 
gen potmeters is de PS 7032- 
050 voorzien van aparte potme- 
ters voor grof- en fijn-instelling. 
Bij dit apparaat zorgen twee 
grote analoge meters voor het 

even van de ingestelde 
uitgangsspanning en de afgeno- 
men stroom. De sense-ingang is 
voorzien van aansluitbussen die 
in uitvoering duidelijk verschil- 
len van de uitgangs-bussen 
zodat verwisseling bij het aan- 
sluiten niet snel zal voorkomen. 
Bij andere netvoedingen is dit 
helaas niet altijd het geval. Nog 
vaak worden voor de sense- en 
de spannings uitgang hetzelfde 
type aansluitbussen gebruikt, 
waardoor verwisseling bij het 
aansluiten in de praktijk vaak 
voorkomt. 

Uit onze testmetingen blijkt dat 
de stroombegrenzing van deze 
netvoeding exact werkt en dat 
men over de kwaliteit van de 
uitgangsspanning tevreden mag 

zijn. De PS 7032-050 is cen 
zwaar maar daardoor mecha- 
nisch solide en betrouwbaar ap- 
paraat voor het dagelijks ge- 
bruik. 

Goodwill GPC-3030 A 
De labvoeding van de firma 
Goodwill die in deze test is op- 
genomen, is een “Dual Tracking 
With 5 V Fixed"-PSU. De voe- 
ding heeft twee uitgangen die 
ieder afzonderlijk instelbaar zijn 
tussen 0...30 V en een derde uit- 
gang waarop een vast ingestel- 
de spanning van 5 V beschik- 
baar is. De maximale stroom 
die door dit apparaat kan wor- 
den geleverd is 3 A per uitgang. 

Op het front zijn vier grote ana- 
loge meters aangebracht die 
zowel de ingestelde uitgangs- 
spanning als de geleverde 
stroom per uitgang laten zien. 
Het instellen van de uitgangs- 
spanningen en de stroombe- 
grenzingen gebeurt met afzon- 
derlijke potmeters voor grof- en 
fijn-instelling. Een groene LED 

elektronica en technische computertoepassing: 

ONMISBARE 
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Goodwill GPC-3030 A Kenwood PR-36-3 

IR2 ER. gel) RMS 
TR2 Pk-pk: 34. бт) 

б. бату AC 

ms ARI: SU :2 
7" ACQUIRED : 

lec 17/92 
16:20:33 

IR2 30.00 ЕМ5 3.30mU AC 
эт) TR? Pk-pk: 37.3т! 

MIRI: 5U :2ms 
REQUIRED: 

duidt op actieve spanningsrege- 
ling (CV) terwijl een rode LED 
actieve stroomregeling (CC) 
aangeeft. Voor de vaste 5 V uit- 
gang geeft een aparte rode LED 
aan dat de stroombegrenzing in 
werking is getreden. 

Met drukschakelaars kunnen 
beide instelbare uitgangen ook 
in serie of parallel worden gezet 
voor een spanningsregelbereik 
tot 60 V bij 3 A of een maxima- 
le uitgangs-stroom van 6 A bij 
30 V. Bij de testmetingen is een 
instelbare uitgang bekeken. Het 
regelcircuit van deze voeding 
werkt snel. Op de uitgangsspan- 
ning is echter wel relatief veel 
ruis aanwezig. 

Kenwood PR-36-3 

Ook het geteste model van de 
firma Kenwood is een compact 
en solide apparaat dat toch nog 
8,6 kg weegt. Het front is sober 
en bevat niet meer dan twee 
knoppen voor het grof en fijn 
instellen van de uitgangsspan- 
ning, de instelknop voor de 
stroombegrenzing en twee ana- 
loge meters die de uitgangs- 
spanning en stroom aangeven. 
Twee ` PR-36-3-netvoedingen 
van Kenwood zijn dank zij de 
op de achterzijde aanwezige 
connectoren eenvoudig aan el- 
kaar te koppelen tot een master- 
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slave paar, waarmee een sym- 

metrische of een dubbele net- 
voeding is verkregen. 

De uitgangsspanning van de 
Kenwood is instelbaar tussen 
0.36 V en de voeding kan 
maximaal 3 A aan de uitgang 
leveren. Evenals bij het kleine 
broertje, de Kenwood PR-36- 
1,2, geeft deze 3-A-versie wei- 
nig warmte af bij maximale be- 
lasting en men zal vergeefs het 
oor te luisteren leggen voor cen 
brommende — nettransformator. 
De Kenwood-voeding is cen 
rustig en onopvallend apparaat 
dat in de praktijk goed func- 
tioneert. 

Kepco DPS 25-3 
Op het front van deze netvoe- 
ding zal men vergeefs naar cen 
potmeter zoeken. Alle instellin- 
gen van deze voeding gebeuren 
via een veld van 24 toetsen of 
met behulp van de RS-232-C- 
aansluiting waarmee via een 
protocol de stuursignalen kun- 
nen worden gegeven voor het 
instellen van de voeding en te- 
vens alle uitgangswaarden kun- 
nen worden uitgelezen. Dankzij 
het KOIB-protocol is het moge- 
lijk gelijktijdig maximaal 30 ap- 
paraten op de netvoeding wor- 
den aangesloten. Om eventuele 
aardlussen te voorkomen, is de 

RS-232-poort met een opto- 
coupler gescheiden gehouden 
van de elektronica van de voe- 
ding zelf. 

In de range van 0...9 V is de 
DPS 25-3 maximaal belastbaar 
met 5 A. In de range tot 25 V is 
deze voeding nog maximaal be- 

Kepco DPS 25-3 

JRI: SU ims 
? ACQUIRED: 

lee 17792 
14:45136 

:2ms .IR2: 20mU 
=" ACQUIRED: 

Dec 12792 



Test 

Farnell PDA 3502 A 

Farnell PDD 3010 A 

Delta ES 030-5 

Heinzinger 
LNG 32-6 

Elektro-Automatik 
EA-PS 7032-050 

Goodwill 
GPC-3030 A 

Kenwood 
PR-36-3 

Kepco DPS 25-3 

Amrel PPS 1326 

Heiden 
Modell 1110 

Oltroxix 
Labpac B 801 D 

Toellner 
TOE 8721-4 

Toeliner 
TOE 8704-2 

2x0...35V 
tracking 

2x0...30V 
tracking 

2x0...30V 
5V/3A 
tracking 

0...36 V 

0...25V 

0...32 V (Lo), 
0...16 V (Hi) 

2x0...30V 
2x5/3A 
tracking 

0...30V 

2x0.2A 2xdraai- 
spoelmeter, 
schakelbaar 

2х0..10А 4xLCD 
remote 
sensing 

0..5A 2xLED 

0...6А 2xLED 

0..5A 2xdraai- 
remote spoelmeter 
sensing 
schakelbaar 

2x0..3A 4xdraai- 
spoelmeter 

0..3A 2xdraai- 
spoelmeter 

0..3A 2xLED 
remote 
sensing 

0..3A(Lo, 2xLCD, 
0...6A(Hi) alphanum. 
remote 
sensing 
2x0..2A 4xLED 

0..3A 2xLED 
remote 
sensing 
extem 
0...4(6)A  2xLCD 

0..5A 3xLED 
remote 
sensing 

switch mode; 
2 A bij 20 V, 
6 A bij 12 V, 
10 A bij 6 V 
switch mode 

analoog 

1 H 

serie- en parallel- - 
schakeling mogelijk 

te koppelen met 
eenzelfde apparaat 

analoog 

output enable, RS-232-C 
over-voltage protection 

over-voltage protection, IEEE-488 
output enable, 
over-current protection 

display omschakelbaar, 
trafospanning schakelbaar, 
goede manual (service!) 

5 A Power Boost analoog 

Arbitrary-Modus IEEE-488 

Hil 850.— 

Hfl 1690,— 

Hfl 1190.— 

НИ 1253.— 

Hfl 795,— 

Hfl 990,— 

Hfl 1825,— 

Hfl 2660,— 

Hfl 1483,— 

Hfl 1465,— 

Hfl 6200,— 
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Postbus 14, 
9350 AA Leek, 
tel. 05945-12700, fax 18864 
Keithley Instruments B.V. 
Postbus 559, 

4200 AN Gorinchem, 
tel. 01830-35333, fax 30821 
Keithley Instruments B.V. 
Postbus 559, 
4200 AN Gorinchem, 
tel. 01830-35333, fax 30821 

ADVERTEERDERS OPGELET! 
* ELRAD is een nieuw medium voor uw produkt en heeft van meet af aan een goed bereik. 

* ELRAD wordt verspreid rechtstreeks aan de doelgroep, door verkoop op beurzen, via de vakhandel, 

in boekhandel en kiosk, aan studenten en door middel van abonnementen. 

* ELRAD heeft een unieke redactionele formule waarbij uw advertentie prima aansluit. 
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Amrel PPS 1326 Heiden Modell 1110 
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lastbaar met 3 
stroom. 

A uitgangs- 

Men moet dus wel even naden- 
ken voordat men de gewenste 
data invoert. Onzinnige instel- 
gegevens worden door het ap- 
paraat genegeerd. Wanneer 
men de uitgang uitschakelt 
(Output Enable Off), staan ook 
alle display’s op nul. Worden 
nu nieuwe instellingen ge- 
maakt, dan moet men er maar 
op vertrouwen dat alle toetsen 
perfect functioneren en dat er 
geen vergissingen worden ge- 
maakt want de display’s staan 
op nul en er valt dus niets te 
controleren. Deze werkwijze 
kan ongewenste verrassingen 
geven en het is dan ook beter 
om in de praktijk de instellin 
gen te doen bij een geactiveer- 
de uitgang en te beginnen bij 
0 V en dan langzaam in 100 mV 
stappen de spanning te verho- 
gen tol de gewenste waarde is 
bereikt. Dankzij de elektroni- 
sche repeat-toets gaat dit ook 
nog redelijk snel. 

Er kunnen maximaal drie waar- 
den als voorinstellingen worden 
opgeslagen in het geheugen van 
de netvoeding en later weer 
worden opgeroepen (Store/Re- 
call). Helaas is het geheugen 
van deze voeding erg “vluchtig” 
en wanneer het apparaat — per 
ongeluk — wordt uitgeschakeld, 
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zijn ook meteen de geheugens 
gewist en staan ze alle drie weer 
op nul. De geheugens worden 
op het display weergegeven als 
P1, P2 en P3. Ook bij het ge- 
bruik van de geheugens wordt 
men de werkelijke uitgangs- 
spanning pas gewaar wanneer 
de uitgang wordt geactiveerd. 
Wie dus een geheugen oproept 
omdat hij denkt dat daar 5 V in 
zit, kan bij het activeren van de 
uitgang ontdekken dat hij zich 
heeft vergist en dat er 15 V op 
de uitgang staat. 

De DPS 25-3 heeft voor speci- 
fieke toepassingen enkele voor- 
delen omdat hij volledig extern 
te sturen is via een RS-232- 
poort. Als algemene labvoeding 
is dit apparaat minder geschikt 
omdat de bediening omslachtig 
is en aanleiding geeft tot het 
maken van fouten. 

Amrel PPS 1326 

De voeding PPS 1326 van 
Amrel is voorzien van een veld 
met druktoetsen voor alle instel- 
lingen maar is dank zij het mo- 
ment ("klikje") in de toets veel 
betrouwbaarder dan de toetsen 
van de Kepco netvoeding. 

De Amrel netvoeding is volle- 
dig extern te bedienen via een 
IEEE-488 aansluiting en is hier- 
door volledig te integreren in de 

wereld van de computertech- 
niek. De PPS 1326 past dan ook 
zonder meer in IEC-bus-ge- 
stuurde meetopstelling. 

Ook bij deze netvoeding wordt 
actief vermogens-management 
gevoerd. Bij het apparaat zijn 
twee mogelijke spannings- en 

Labpac B 801 D 
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Test 

Toeliner TOE 8721-4 
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TRZ:  2ümU :2ms 
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stroombereiken beschikbaar. De 
netvoeding schakelt zelf tussen 
beide bereiken al naar gelang de 
ingegeven data. In het ene be 
reik is de uitgangsspanning 
stelbaar tussen 0..16 V en kan 
de voeding maximaal 6 A uit- 
gangsstroom leveren. In het an- 
dere bereik loopt de instelbare 
uitgangsspanning tot 32 V en is 
maximaal 3 A aan de uitgang 
beschikbaar. In beide allen 
staat dus cen uilgangsvermogen 
van maximaal 100 W ter be 
schikking. 

Alle instellingen voor de uit- 
gangsspanning, stroombegren- 
zing en overspanningsbeveili- 
ging kunnen via de druktoetsen 
worden ingebracht. Enkele toet- 
sen hebben een dubbele functie. 
Hiermee kan de uitgang worden 
losgekoppeld of de piekstroom- 
veiligheid worden geactiveerd. 
Hierbij wordt, als een bepaalde 
maximale waarde van de uit- 
gangsstroom wordt overschre- 
den, de uitgang spanningsloos 
geschakeld. 

Een teleurstelling was de rimpel 
in de uitgangsspanning bij be- 
lasting van de voeding. Deze is 
enigszins te reduceren door ge- 
bruik te maken van de sense-in- 
gangen. Door deze toch wel 
ernstige vervorming van de 
spanning is de uitlezing op het 

22 

IR2 B6.6mU RMS 6. ёту AC 
22.3mU TR2 Pk-pk: 

LC-display tot op drie cijfers 
achter de komma niet relevant 
en feitelijk zelfs misleidend. 

Heiden model 1110 

De labvoeding van Heiden is 
het enige exemplaar in dc test 
dat beschikt over vier onafhan- 
kelijke uitgangen. De twee 
hoofduitgangen zijn volledig in- 
stelbaar in spanning en stroom 
en zijn, indien gewenst, ook met 
elkaar te koppelen (Tracking). 
Beide nevenuitgangen zijn vast 
ingesteld op 5 V met ieder 
maximaal 3 A. 

De  hoofduitgangen kunnen 
onafhankelijk ingesteld worden 
op een uitgangsspanning tussen 
0..32 V en kunnen daarbij 
maximaal 2 A leveren. Twee 
3,5-digit LED-display's zijn 
aanwezig voor het aflezen’ van 
de uitgangsspanning en uit- 
gangsstroom en kunnen naar 
keuze worden aangesloten op 
elk van de vier uitgangen. Hier- 
door zijn ook de nevenuitgan- 
gen te controleren, iets wat op 
de meeste andere voedingen 
niet mogelijk is. 

De vier uitgangen op de netvoe- 
ding van Heiden zijn uitgerust 
met degelijke aansluitbussen die 
onderling duidelijk te onder- 
scheiden zijn zodat aansluitfou- 
ten tot een minimum worden 

beperkt. Een woord van lof 
komt toe aan het bij de voeding 
geleverde handboek dat uitvoe- 
rig en bijzonder overzichtelijk 
geschreven is. In het boek treft 
de gebruiker alle informatie en 
technische gegevens aan die 
nodig zijn voor het toepassen en 
het instellen van de voeding en 
tevens de volledige documenta- 
tie compleet met stuklijsten en 
de voorschriften voor het even- 
tueel bestellen van speciale re- 
serve onderdelen. Een dergelij- 
ke documentatie is een goed 
voorbeeld van hoe het eigenlijk 
hoort voor al die fabrikanten die 
nog steeds cen prospectus van 
twee of drie bladzijden bij hun 
apparaat leveren als technische 
handleiding. 

Labpac B 801 D 

Het meest opvallende kenmerk 
aan deze blauwe netvoeding is 
het a-symmetrisch aangebrach- 
te, uitklapbare handvat waar- 

door het apparaat wordt gedra- 
gen met het zwaartepunt op de 
meest ideale plaats. Eveneens 
opvallend is dat de instelling 
van de uitgangsspanning ook 
wordt aangegeven op een me- 
chanische schaal die, zo bleek 
bij de test, exact klopt met de 
op de ingebouwde digitalc 
meter aangegeven waarde. Dit 
geldt natuurlijk alleen zolang de 

stroombegrenzing niet in wer- 
king is getreden. 

De Labpac kan een uitgangs- 
spanning tussen 0..30 V leveren 
bij maximaal 3 A. Kortstondig 
kan de voeding ook in "Power 
Boost Mode" staan waarbij dan 
5 A beschikbaar is. Bij langdu- 
rige zware belasting schakelt 
automatisch een ingebouwde 
ventilator in die zorgt voor ge- 
forceerde koeling van de elek- 
tronica. 

Helaas hadden we deze voe- 
ding, die bijzonder smal is en 
daardoor op iedere werkbank 
wel een plekje zal weten te vin- 
den, niet tijdens de gehele tijd 
waarin de diverse tests plaats- 
vonden ter beschikking. 

Toellner TOE 8721-4 

Dit apparaat staat garant voor 
een instelbare uitgangsspanning 
van 0...36 V bij een maximale 
uitgangsstroom van 4 A bij con- 
tinu gebruik. Voor korte peri- 
oden (maximaal 15 minuten) 
kan deze voeding echter zelfs 
maximaal 6 A aan de uitgang 
leveren. Het front van de TOE 
8721-4 kenmerkt zich door een 
sobere opzet. Er zijn twee LC- 
display's aanwezig voor de in- 
dicatie van de ingestelde uit- 
gangsspanning en de uitgangs- 
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Voor de test van netvoedin- 
gen was de firma Ch. Beha 
zo vriendelijk ons een elek- 
tronische belasting van het 

| type Uniwatt EL 500 ter be- 
schikking te stellen. Dit ap- 
paraat kan maximaal 500 W 
dissiperen en heeft een in- 
gangsspanningsbereik van 
0,5...60 V en een stroombe- 
reik van 0...50 A. 

De EL 500 kan zowel stati- 
sche als dynamische belastin- 
gen simuleren. Bij het gebruik 
als statische. belasting heeft 
men de keuze uit een con- 
stante stroommode of een 
constante weerstandmode 

| (400...0,1 О) De spanningen 

Elektronische belasting EL 500 

en stromen worden door twee 
3-digit display's aangegeven. 

Bij dynamische metingen kan 
men twee stroomwaarden of 
twee weerstandswaarden defi- 
niéren binnen de specificaties 
van de EL 500, waartussen 
met een frequentie van naar 
keuze 100 Hz of 1000 Hz en 
met een schakelverhouding 
van 50 % wordt geschakeld. 

De stijgtijd van de stroom 
blijft onder de 60 us. De ge- 
wenste belastingswaarden kan 
men met twee 10-slagen pot- 
meters of extern via cen op- 
tioneel verkrijgbare IEEE- 
488-bus instellen. 

Uniwatt 
EL 500. 

stroom. Voor het instellen van 
de spanning is een 10-slagen 
potmeter aanwezig en een en- 
kelslag potmeter wordt gebruikt 
voor het instellen van de maxi- 
male waarde voor de stroombe- 
grenzing. Een LED met de aan- 
duiding "CC" geeft aan of de 
stroombegrenzing in actie is ge- 
komen. 

Uit de test komt dit apparaat 
uitstekend tevoorschijn. De 
voeding is in hoge mate stabiel 
en de stroombegrenzing scha- 
kelt "steil" in. De kwaliteit van 
de uitgangsspanning is bijzon- 
der goed. 

Toellner TOE 8704-2 

Dat de firma Toellner ook ande- 
re pijlen op zijn boog heeft, laat 
hun model 8704-2 zien. Hier 
betreft het een extern bestuurba- 
re labvoeding die met het IEEE- 
488 protocol volledig te bedie- 
nen is. Natuurlijk kan deze net- 
voeding ook met de hand wor- 
den bediend via de druktoetsen 
op het front, waarbij ook weer 
cen duidelijk voelbaar moment 
in de druktoets aanwezig is. 
Deze netvoeding is niet alleen 
in staat om naar keuze een uit- 

gangsspanning tussen 0...32 V 
te leveren bij maximaal 5 A, 
maar kan ook maximaal 100 
verschillende geheugens met 
ieder hun eigen spanning- en 
stroominstelling sequentieel 
oproepen zodat ieder gewenste 
spanningscurve met deze voe- 
ding automatisch kan worden 
doorlopen. Indien men een li- 
neaire spanningstoename wil 
realiseren aan de uitgang, kan 
de voeding zelf tussen twee ge- 
geven grenswaarden de tussen- 
liggende stappen bepalen en 
opslaan in de geheugens. De 
tijdsduur tussen de stappen kan 
men instellen van | ms tot 
999,9 s met een nauwkeurig- 
heid van 4 digits. 

In de test was de TOE 8704-2 
het enige apparaat met deze 
extra faciliteiten. De program- 
meermogelijkheden en de daar- 
mee samenhangende eigen- 
schappen voor gebruik in sys 
temen maken deze voeding 
bijzonder geschikt voor auto- 
matisch uitgevoerde of regel 
matig terugkomende metingen. 
Het spreekt vanzelf dat al deze 
features in de aanschafprijs van 
het apparaat zijn terug te vin- 
den. 

Besturen en positioneren 
Meten en regelen 
Data-acquisitie 
Netwerken 

Industriële 

PROCIM 
microcomputers 

TSM, de universele microcomputer van ELZET 80 - AKEN! 

W Installatie-vriendelijk; montage op DIN-rail; schroefklemmen 
en LED-indicatie voor alle 1/0. 

AMERICAN RELIANCE 

EB Volledig modulair opgebouwd; 24V DIG.I/O, 12 bit analoog I/O, 
positieldecoder-modules voor meer-assige SERVO-systemen, e.a. 

li CIM-concept; netwerk-interface (BITBUS, PROFIBUS, RS422), 
2x RS232, LINK (10MB/s); 1Mbyte EPROM,128K Flash-EPROM, 
1,5Mbyte SRAM met batterij voor data-opslag. 

B Professionele techniek; storingsongevoelig, laag stroomverbruik 

door multilayer, SMD, en CMOS, temp.bereik van —20 tot 70°C. 
E Programmeren in 'C', MSR-BASIC, of Assembler. 
W uitstekende Prijs/Prestatie-verhouding. 

PROCIM 

18 MACHINEBOUW Ш PRODUKTIE- EN PROCESAUTOMATISERING Ш ENERGIE- EN MILIEUTECHNIEK 
18 KLIMAATBEHEERSING Ш GEBOUWENTECHNIEK Ш LABORATORIUM-TOEPASSING Ш MEDISCHE TECHNIEK 

Huisstededijk 10 
NL 7122 KC Aalten 
Tel. 05437 66500 
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PROGRAMMEERBARE VOEDING 

e Programmeerbare spanning en stroom 

e Standaard GPIB interface 
e Overspanningsbeveiligd 

e 3 jaar garantie 

Bel voor meer informatie: 

DUKAATSTRAAT 14 
4879 AD ETTEN-LEUR 
TEL 01608-15856 
FAX 01608-15817 powerbox. 
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Design Corner 

Video-Multiplexer MPC100 
...Vereenvoutigt de overdracht van breedbandige signalen 

Christian Henn 

Het lijkt eenvoudig om 
uit meerdere 
ingangskanalen er 
eentje uit te kiezen en 
het signaal naar de 
uitgang over te 
dragen. Wanneer men 
de opgave die een 
video-multiplexer moet 
volbrengen echter 
zorgvuldig analyseert, 
komen ineens 
onverwacht moeilijke 
vragen naar boven. 
Een passend antwoord 
hierop is de nieuwe 
MPC100. 

Satellite, Radio Link ЇР 

ШАШ ЕИ, HA Graphics 

Radar 

B. een groot evenement 
zoals de olympische spelen 
wordt de jacht op de medailles 
door miljoenen mensen op het 
beeldscherm gevolgd. Het staat 
buiten kijf dat de atleten alle eer 
moeten krijgen die ze verdie- 
nen, inbegrepen de attentie van 
de toeschouwer, die naast 

sportieve topprestaties een per- 
fecte videokwaliteit verwacht. 
De techniek levert op haar beurt 
dan ook zonder meer een hoog- 
standje om dit te verwezen- 
lijken. 

Bij de overdracht van meerdere 
wedstrijden op hetzelfde mo- 
ment worden soms wel tot 
1024x1024 in- en uitgangen 
door middel van reusachtige 
verdeelmatrices gestuurd en 
verwerkt. De multiplexer is 
hierbij van doorslaggevend be- 
lang. Hij moet een dubbele en 
schijnbaar eenvoudige functie 
vervullen. Uit meerdere kanalen 
kiest hij er een uit en geeft dit 
signaal door aan de uitgang. 
Vaak worden relais’, schake- 
laars of CMOS dan wel bipolai- 
re circuits bij de opbouw van de 
multiplexer gebruikt. Helaas 
kunnen daarmee niet de com- 
plexe problemen die ontstaan 
bij de verdeling van breedban- 
dige analoge signalen uit de 

MPC 100 

weg geruimd worden. Over- 
spraak op de ingangskanalen, 
verlies van bandbreedte, vervor- 
mingen en schakelstoringen in 
de signaalweg zijn slechts een 
paar van de te nemen horden 
voordat het signaal de uitgang 
bereikt. 

Een manier om deze hindernis- 
sen de baas te worden, is het 
ontwerp van multiplexers met 
complementaire bipolaire buf- 

rsterkers. Deze kunnen 
door middel van een TTL-sig- 
naal in minder dan 0,5 Us in- 
en uitgeschakeld worden. Nor- 
maliter zou men denken dat 
deze oplossing veel te gecom- 
pliceerd is. De nieuwe 4-ор-1- 
videomultiplexer MCP100 van 
Burr-Brown bewijst met zijn 
totale gedrag in relatie tot een 
toch gunstige prijs het tegen- 
deel. Dit nieuwe IC is ontwik- 
keld in het Europese Burr- 
Brown-Design-Center voor 
Video-High-Speed-produkten 
en is gebaseerd op een comple- 
mentair bipolair proces. De ka- 
naalsectie is ook geschikt voor 
breedbandige analoge signalen. 
Hij kost exclusief btw Hfl 
26,20 per stuk voor de DIP- 

versie MCP100 AP en 
Hfl 27,50 voor de SO-versie 
MCP100 AU. 

De belangrijkste parameters van 
cen multiplexer zijn de band- 
breedte, de overspraakdemping, 
de schakelpieken en het rust- 
stroomverbruik wanneer geen 
enkel kanaal is ingeschakeld. 
Op deze aspecten lag bij de ont- 
wikkeling de nadruk. 

Ontwerpen 

Zoals uit figuur | is op te 
maken, heeft de MCP100 met 
cen [4-polige SO- of DIL-be- 
huizing vier breedbandige buf- 
fer-versterkers. De uitgangen 
hiervan zijn intern met elkaar 

MPC 100 

Figuur 1. Pinout en intern 
blokschema van de 
MPC100. 
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Figuur 2. 
De (vereen- 
voudigd 
voorge- 
stelde) 
versterker- 

verbonden en hebben elk een 
schakeltrap die een TTL-com- 
patibele ingang heeft. Figuur 2 
geeft het schema van de ver- 
sterker vereenvoudigd weer, 
terwijl figuur 3 de kanaalkcuze 
overzichtelijk toont met behulp 
van een waarheidstabel. Een lo- 
gische | op de SEL-ingang 
schakelt de buffer in. Het sig- 
naal wordt overgedragen met 
een versterkingsfactor die iets 
kleiner is dan 1. Als SEL lo- 
gisch 0 wordt, schakelt de ver- 
sterker uit, stopt de signaal- 
overdracht en komt de uitgang 
in tree-state. 

Deze versterkers werken zon- 
der tegenkoppeling, zodat hun 
versterking in lichte mate af- 
hankelijk is van de belastings- 

schakeling 
van een 
kanaal. 

Your 

m 

weerstand. De afwijking door 
belastingsweerstanden zoals 
die gebruikelijk zijn voor scha- 
kelmatrices is kleiner dan 
0,01 %. 

Wanneer geen enkel kanaal van 
het IC ingeschakeld is, bedraagt 
de uitgangscapaciteit | pF. Dit 
is erg weinig en heeft dan ook 
bijna geen invloed op de totale 
bandbreedte. De totale capaci- 
teit van alle niet ingeschakelde 
sclectors staat parallel aan het 
ingeschakelde kanaal en vormt 
cen beslissende factor bij het 
ontwikkelen van breedbandige 
verdeelvelden met vele ingangs- 
kanalen. De opgegeven lage 
harmonische vervorming van 
—53 dBc/-67 dBe bij 30 MHz 
vergemakkelijkt de ontwikke- 

ling hiervan voor HDTV. Dat- 
zelfde geldt voor de kleine fout 
in de differentiële versterking 
en fase van 0,05 % en 0,01 °, 
alsmede voor de bandbreedte 
(figuur4) van meer dan 
100 MHz bij een top-top uitstu- 
ring van 2,8 V. 

Overspraak 

De overspraak tussen de in- 
gangskanalen is een parameter 
die niet alleen afhangt van het 
ontwerp van de schakeling. Een 
zorgvuldige chip-layout teza- 
men met een doordacht print- 
ontwerp zijn de belangrijkste 
voorwaarden om de "cross-talk" 
tot het minimum terug te bren- 
gen. Een belangrijk criterium 
bij HDTV-toepassingen is de 
overspraak bij de maximale sig- 
naalfrequentie van 36 MHz. De 

MPC100 is bij deze waarde ge- 
specificeerd op —60 dB. 

Figuur 5 toont hoe de over 
spraak afhangt van de frequen- 
tie in de situatie van de zog 
naamde kritieke "All-Hostile- 
Crosstalk". Dit is aan de orde 
wanneer één van de beide bin- 
nenste kanalen is ingeschakeld 
en geen signaal voert terwijl de 
overige versterkers uitgescha- 
keld zijn maar wel signaal op de 
ingang voeren. 

Ontwikkelingssteun 

Een compleet opgebouwde 
demo-kit voor de selectie van 
breedbandige signalen van meer 
dan 100 MHz is verkrijgbaar 
onder de benaming DEM 
MPC100-1GC. De print verge 
makkelijkt en versnelt de test- 
fase. Hij geeft belangrijke tips 
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Figuur 4. Niveau-afhankelijke bandbreedte van de MPC. 

SEL, SEL, | SEL, SEL, VAS 

0 0 0 0 HLZ 
1 0 0 0 IN, 
0 І 0 0 IN, 
0 0 І 0 IN, 
0 0 0 1 IN, 

Figuur 3. Waarheidstabel voor de aansturing van de 
multiplexer. 
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Figuur 5. Overspraakdemping van de multiplexer in een 

kritische situatie. Een kanaal is ingeschakeld, voert echter 
geen signaal, terwijl alle andere uitgeschakeld zijn maar 
wel een signaal op de ingangen hebben. 
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Design Corner 
MPC100AU 
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Figuur 6. Op het 
evaluatie-board 
bevindt zich 
behalve de 
multiplexer nog 
een 
breedbandige 
versterker van 
het type 
BUF 601. 
Cout is niet 
aangebracht 
omdat de waarde 
afhangt van de 
toepassing. 

TUR IC TTA I 
і H 3 

voor het ontwerp van de layout 
en het ontkoppelen van de aan 
sluitpunten van de voedings 
spanning. 

maar zonder jumpers dyna- 
misch te sturen via de TTL-in- 
gangen. 

De layout van beide zijden van 
de print en de componentenop- 
druk zijn te vinden in figuur 7. 
De prijs voor het kant en klare 
demo-board type DEM- 
MPC100-1GC (met het IC in 

Zoals te zien is in figuur 6, zit 
er op het board сеп breedbandi- 
ge versterker van het type 
BUF601. Hiermee wordt het 
gebruik van laag-ohmige HF- 
meetinstrumenten mogelijk. SO-behuizing) bedraagt НП 
Desalniettemin is het onafhan 158,- excl. btw. 
kelijk testen van beide compo- 
nenten door middel van cen Stroomopname 
kleine verandering in de confi- 
guratie mogelijk. Daarmee is 
het voor de ontwikkelaar haal- 
baar geworden om binnen een 
paar uur de belangrijkste per- 
formance-parameters van een 
HF-component na te lopen. De 
kanaalselectie is door het 
plaatsen van jumpers statisch, 

Een van de belangrijkste doel- 
stellingen bij de ontwikkeling 
van de MPC100 was de reduc- 
tie van de ruststroom (dus 
wanneer de multiplexer in de 
toestand "geen enkel kanaal ge- 

s). Hoewel cen ver- 
deelveld met 1024 x 1024 in- 

26 
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en uitgangen meer dan een mil- 
joen koppelpunten he ij 
maar heel weinig tegelijkertijd 
actief. Een actieve buffer van de 
MPC100 werkt met een rust- 
stroom van ca. 4,5 mA. Zijn 
echter alle SEL-ingangen "0", 
dan neemt de totale ruststroom 
af tot ca. 230 HA. 

Voor een faire vergelijking van 
de totale dissipatie van ontwer- 
pen die op verschillende uit- 

Figuur 7. 
De layouts 
van onder- 
delen- en 
soldeer- 
zijde 
alsmede de 
compo- 
nentenop- 
stelling van 
het 
ontwikkel- 
board 
(onder- 
delen die 
tussen 
haakjes zijn 
vermeld, 
zitten op 
de soldeer- 
zijde). 

(ar RR 

dient rekening gehouden te 
worden met de ingangsbuffer, 
de uitgangsdriver, het schakel- 
element, de besturingslogica en 
eventueel noodzakelijke clam- 
ping-schakelingen. Wanneer de 
dissipatie laag is, heeft dit een 
aantal voordelen zoals een gro- 
ter temperatuurbereik voor het 
IC, cen betrouwbaarder wer- 
king, het eventueel kunnen af- 
zien van extra koeling, cen 
meer compacte schakeling en 

gangspunten gebaseerd zijn,  lagere belasting van de voeding. 

12 

| 10 Бү Figuur 8. De 
= SEL1 amplitude 
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gő stoorpieken 
E SEL 2 c А PU bedraagt 
E zonder 
"S | bandbreedte 
o o begrenzing 
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Dit laatste vormt een niet te ver- 
waarlozen kostenaspect. 

Beeldstoringen 

Videosystemen geven de 
beeldinformatie door vanaf de 
opname met de camera tot aan 
de weergave op TV of monitor. 
Dit hele proces gebeurt altijd 
binnen een streng vastgelegd 
tijdschema. De hoekstenen van 
dit bestek vormen de verticale 
en horizontale synchronisatie- 
impulsen. De signaalniveaus 
van grafische signalen met hoog 
oplossend vermogen, evenals 
van PAL-TV liggen tussen 0 en 
40,7 V, en voor de sync-signa- 
len tussen 0 en -3 V. 

De sync-separator in de monitor 
of TV destilleert uit het video- 
signaal de horizontale en verti- 
cale sync-pulsen. Deze twee 
sturen de trappen voor de afbui- 
ging van de electronenstraal van 
links naar rechts, van boven 
naar beneden en terug. Ui- 
teraard treden er onaangename 
beeldstoringen op wanneer dit 
vaste raamwerk door stoorpul- 
sen uit de pas raakt. Dit kan 
bijvoorbeeld gebeuren wanneer 
het verdeelveld grote schakel- 
pieken veroorzaakt. Met de vol 
gende eenvoudige test kunnen 
deze bepaald worden tijdens de 
omschakelfase van het ene naar 
het andere kanaal: 

-De beide  ingangskanalen 
waartussen omgeschakeld 
wordt, moeten  verbonden 
worden met een signaalbron 
die geen signaalspanning le- 
vert. 

Een TTL-signaal van 500 kHz 
schakelt de kanalen afwisse- 
lend in en uit. 

— Een oscilloscoop aan de uit- 
gang laat de stoorpieken zien. 

Zoals te zien is in figuur 8 kon- 
den de negatieve pulsen bene- 

den 1,5 mV gehouden worden 
en de positieve beneden 
2,5 mV. 

Er is een laagdoorlaatfilter van 
36 MHz in de signaalweg tus- 
sen uitgang en oscilloscoop op- 
genomen om de HDTV-band- 
breedte te simuleren. Dit redu- 
ceert de pulsen tot ruim bene- 
den 1 mV. Onafhankelijk van 
het gebruik van het filter zal de 
MPC100 nooit de oorzaak van 
cen synchronisatiefout zijn. In- 
gewikkelde ` clamp-schakelin- 
gen aan de uitgangen van een 
verdeelveld behoren met de in- 
voering van deze component 
tot het verleden. 

Toepassingen 

De MPC100 zal hoofdzakelijk 
worden toegepast in de profes- 

BUF 600 

R-2R 
Ladder 
Network 

sionele video- en studiotechniek 
inclusief nieuwe ontwikkelin- 
gen voor HDTV. Verder in ap- 
paratuur voor computer-gra- 
phics, radar- en beveiligingsy- 
stemen en tenslotte bij de sig- 
naalverdeling en -keuze in 
automatische testsystemen. Ook 
voor de keuze van de RGB-sig- 
nalen van cen kleurencamera 
voor meetdoeleinden (bijvoor- 
beeld bij cen televisiereportage- 
wagen), is de 4-op-1-multiple- 
xer bij uitstek geschikt. 

Met seriéle bus 

De MPC100 bevat geen deco- 
deerlogica voor de kanaalkeuze. 
leder kanaal heeft zijn eigen 
stuuringang. Op het eerste ge- 
zicht lijkt deze benadering iet- 
wat wonderlijk, maar heeft aan- 
zienlijke voordelen voor grote 

H 
Figuur 10. Een afwijkende toepassingsmogelijkheid van de 

MCP100 en wel als digitale amplitudesturing. 

Figuur 9. De seriéle 
sturing van een 
verdeelmatrix. 

verdeelvelden. Zo maakt het 
onder andere de controle van de 
toestand van het veld met 
slechts een stuurleiding moge- 
lijk, door middel van seriële 
bussturing (zie figuur 9). De 
stoorpulsen in de signaalweg 
worden kleiner en het inbouwen 
van een controlemiddel op de 
toestand van ieder afzonderlijk 
kanaal wordt mogelijk. Getrig, 
gerd door de verticale sync-puls 
wordt het totale signaal met een 
klokfrequentic van enige MHz 
doorgeschoven van de eerste 

naar de laatste multiplexer. Ver 
volgens wordt de strobe geac 
tiveerd. Dan schuift de waarde 
in de uitgangs-latches van de 
4094's. 

Het voorbeeld in figuur 10 laat 
een weliswaar ongewone en een 
beetje verbazende toepassing 
van de MPC100 zien. Door 
middel van een weerstandsnet 
werk en door kanaalomschake 
ling werd hier een digitale am 
plitudesturing gerealiseerd. Bin 
nen 0,25 us kan van de ene 
amplitude naar een andere wor 

den omgeschakeld. Met een 
MPC100 zijn maximaal 5 stap- 
pen mogelijk. —Cascadering 
maakt een uitbreiding van de 
amplitude-niveaus mogelijk. 
Het hier gebruikte R-2R-net- 
werk laat de amplitude bij de 
omschakeling van een kanaal 
naar het volgende met een fac- 
tor 2 veranderen. 

De resultaten van de bandbreed- 
temetingen doen verwachten dat 
deze nieuwe,  breedbandige 
video-multiplexer ook geschikt 
is voor de seriële overdracht en 
selectie van digitale TV-signa- 
len met 270 Mbit/s. 

Burr-Brown International 
Postbus 1590 
3600 BN Maarssen 

Tel.: 0 34 65-5 02 04 

Fax: 0 34 65-5 04 15 
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PLL-frequentie- 
6300 frequenties uit één kristal 

René Merz 

Wanneer men bij het 
ontwikkelen van een 
schakeling snel even 
een TTL-blokgolfje met 
een frequentie van 
bijvoorbeeld exact 
21,4 kHz nodig heeft 
en even later een van 
19,7 Hz met een 
tolerantie van 
+5 ppm, heeft het 
weinig zin hiervoor 
een goedkope 
functiegenerator te 
gebruiken. De in dit 
artikel beschreven 
synthesizer kan 
dergelijke nauwkeurig 
instelbare signalen 
echter met gemak 
leveren. 

V. een professionele PLL 
synthesizer met kristal-tijdbasis 
moet een prijs worden betaald 
die in veel gevallen niet met het 
beschikbare budget in overeen- 
stemming gebracht kan worden 
Natuurlijk kan men probe 
"even" een simpel PLL-schake- 
lingetje op te bouwen, maar het 
resultaat daarvan voldoet mees- 
tal niet aan de (vaak te hoog 
gespannen) verwachtingen. De 
uitgangsfrequentie blijkt, geme- 
ten met een frequenticteller, 
wel stabiel te zijn, maar het sig 
naal is verre van "schoon", 
zoals blijkt uit een onderzoekje 
met een spectrum-analyzer. Het 
uitgangssignaal blijkt in de 
meeste gevallen sterke zijban- 
den te hebben die zich als ruis 
uiten. 

De hier gepresenteerde schake- 
ling is ontworpen om aan bo- 
venstaande problematiek cen 
einde te maken. De synthesizer 
kan zich weliswaar niet meten 
met een professionele frequen- 
tiegenerator, maar daar staat te- 
genover dat het apparaat, ook 
zonder HF-ervaring, relatief 
snel en goedkoop kan worden 
opgebouwd. 

De "specs" van de PLL-synthe- 
sizer luiden in het kort: 

Kristal-tijdbasis 60 kHz 
+5 ppm 
PLL-referenticfrequentic 
| kHz 

- Uitgangsfrequentie program- 
meerbaar in 7 bereiken van 
100 mHz tot 999 kHz 
Automatische instelling van 
de VCO-center-frequentie en 
begrenzing van het frequen- 
tiebereik voor minimale fase- 
ruis 
Uitgangsblokgolf met een 
duty-cycle van 50%; TTL- 
en open-collector-uitgangen 

nwoordig komt men bijna 
overal PLL-systemen tegen: in 
het regelcircuit van cen platen- 
speler, in de PLL-synthesizer- 
tuner van een FM-ontvanger, in 
televisies en CD-spelers, іп 
nauwkeurige laboratorium-sig- 
naalgeneratoren (“high resolu- 
tion loop") en in modernere 
kortegolf-zendontvangers. 

Men mag een frequentie-syn- 
thesizer tegenwoordig als 
"state-of-the-art" beschouwen. 
Het hart ervan wordt gevormd 
door een VCO, een oscillator 
waarvan de uitgangsfrequentie 
met een stuurspanning kan 
worden beïnvloed. In de hier 
beschreven lab-synthesizer 
wordt daarvoor het goedkope 

HCMOS-IC 4046 toegepast. 
Dit MSI-IC bevat intern ver- 
schillende deelschakelingen: 

Een fasedetector met EXOR- 
poort, (alleen gevoelig voor 
faseverschillen) 

— Een detector met flip- 
flopschakeling, (gevoelig 
voor fase- en frequentiever- 
schillen) 

— Een VCO 

De VCO kan frequenties leve- 
ren, variërend van enkele Hz tot 
meer dan | MHz. Voor een 
complete PLL-schakeling wordt 
de uitgang van de VCO aange- 
sloten op een programmeerbare 
frequentiedeler. De uitgang van 
deze deler is dan weer verbon- 
den met de ene ingang (pen 3) 
van de fasedetector. Op de an- 
dere ingang van deze fasedetec- 
tor (pen 14) wordt de van de 
kristal-tijdbasis afkomstige refe- 
rentiefrequentie gezet. 

Hoger of lager? 

Met het uitgangssignaal van de 
fasedetector wordt, na het door- 
lopen van een lusfilter, de VCO 
aangestuurd (zie figuur 1). 
Wanneer de opgaande flanken 
van het gedeelde VCO-signaal 
bijvoorbeeld achter de opgaan- 
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Figuur 1. Een 
conventionele 
PLL- 
synthesizer 
komt in de 
problemen 
wanneer hij 
een relatief 

301kHz 

kHz 

frin fmax 

VCO 
x 100 kHz... | MHz 

N +п | kHz 

PD 

de flanken van de referentiefre- 
quentie aan "hinken", dus later 
komen, levert de fasedetector 
cen reeks positiefgaande uit- 
gangspulsjes. Door de nu hoge- 
re stuurspanning aan de uitgang 
van het lusfilter wordt de fre- 
quentie van de VCO verhoogd. 
Als echter de VCO-frequentic 
ook maar iets hoger wordt dan 
de juiste waarde, levert de de- 
tector negatiefgaande pulsj 
zodat de dan dalende stuurspan- 
ning de VCO-frequentie weer 
verlaagt. Wanncer beide in- 
gangssignalen van de fasede- 
tector zowel qua frequentie als 
faseverhouding gelijk zijn, is de 
uitgang hoogohmig (tristate- 
toestand). 

Dit type detector of comparator 
kan zodoende, door voortdu- 
rend pulsjes af te geven (naald- 
pulsjes met cen breedte in de 
orde van grootte van ns), de 
VCO synchroniseren met de re- 
ferentiefrequentie, met een fa- 
severschil van exact 0°. Wan- 
neer men de programmeerbare 
deler instelt op 301, wordt de 
referentiefrequentie (hier | KHz) 
door de PLL-lus met deze 

groot 
frequentie- 
gebied moet 
bestrijken. 

Loop 
не 

301kHz 

лл 

Figuur 2. 
Stabiele PLL- 
synthesizer 
met een 
beperkt 
frequentie- 
bereik. 

Loop- 
filter 

waarde vermenigvuldigd. De 
frequentie van het uitgangssig- 
naal van de VCO bedraagt zo- 
doende exact 301 kHz. 

Wanneer men een generator 
volgens het blokschema van fi- 
guur | opbouwt, zijn zeer 
goede resultaten mogelijk met 
betrekking tot de stabiliteit van 
de uitgangsfrequentie, voorop- 
gesteld dat het lusfilter (of 
loopfilter) correct is gedimen- 
sioneerd. Maar zelf met het 
beste lusfilter ontdekt men met 
behulp van een oscilloscoop 
toch nog ruis in een groot 
frequentiebereik van het VCO- 
uitgangssignaal. Dit uit zich in 

de vorm van "spookfasen" op 
het scherm van de scoop. Bij 
gebrek aan een spectrum-analy- 
zer kan men met een communi- 
catie-ontvanger met SSB deze 
fasejitter ook onderzoeken. 
Men stemt de ontvanger daar- 
toe af op 499,6 kHz en pro- 
grammeert de PLL-synthesizer 
op 500 kHz. Met de ontvanger 
in de stand USB (upper side 
band) is nu een 400-Hz-toontje 
hoorbaar. Als de PLL ruist, is 
een modulatie van deze toon 

+5,2V 

R2|R1| R3 

*52V 

Figuur 3. 
Meetschake- 
ling om de 
VCO-karakte- 

HC 4046 

ristieken 
SE (figuren 4 en 

5) van het 
PLL-IC 4046 
te bepalen 
(C = 470n, 

Uvco 

fvco 

hoorbaar. Enerzijds kan het 
locken van de PLL gedurende 
misschien enkele seconden een 
laagfrequente modulatie van de 
400-Hz-toon ten gevolge heb- 
ben. Daarnaast is soms de refe- 
rentiefrequentie van de PLL 
(1 kHz) hoorbaar. 

Deze faseruis kan met enkele 
relatief eenvoudige schakel- 
technische maatregelen worden 
bestreden. Maar daartoe dient 
men zich af te vragen waarom 
bij eenvoudige synthesizerscha- 
kelingen eigenlijk zo'n sterke 
faseruis optreedt. 

Een voor de hand liggende ruis- 
bron bij PLL-synthesizers met 

mple-and-hold-comparatoren 
is de fasedetector zelf. Boven- 
dien is ruis op de voedings- 
spanning voor fasemodulatie 
van de VCO verantwoordelijk. 
Bij een kwalitatief minder 
goede kristaloscillator kan dc 
referentiefrequentie een fors 
ruisaandeel bezitten. Het zal de 
oplettende lezer niet zijn ont- 
gaan dat in het principeschema 
van figuur | de VCO met een 
stuurspanning van 0...5 V over 
een bereik van KHz tot 
| MHz wordt geregeld. Dat is 
een frequentiebereik van onge- 
veer tien octaven! Een stoor- 
spanning van slechts 2mV op 
de stuuringang van de VCO 
heeft bij een frequentie van 
100 kHz al een frequentiever- 
andering van ongeveer 660 Hz 
tot gevolg! 

Een aantal punten dat voor ver- 
betering vatbaar is, ligt dus 
voor de hand. In de eerste 
plaats wordt het frequentiebe- 

Р = 10 ken 
R3 = 21k5). 

reik van de VCO tot iets meer 
dan een octaaf begrensd (zie fi 
guur 4). Om met de synthesizer 
toch een frequentiebereik van 
100 kHz tot 1 MHz te kunnen 
bestrijken, wordt een (goedko 

pe) multiplexer toegepast. Af 
hankelijk van de honderdtallen 
van de met de BCD-duimwiel 
schakelaars ingestelde frequen 
tie, schakelt deze de centerfre 

quentie van de VCO om. 

Voor verbetering 

vatbaar 

Dit wordt verduidelijkt door het 
blokschema uit figuur 2. De bij 
behorende ` frequentiekarakte- 
ristiek is in figuur 5 geschetst 
Bij een instelling van 100 KHz 
heeft een stoorspanning van 
1 mV op de stuuringang van de 
VCO nu een frequentie-af wij 
king van ongeveer 30 Hz tot 
gevolg: een verbetering met een 
factor 11! De laagste frequentie 
van de VCO bedraagt nu nog 
slechts 100 kHz. Om het fre- 
quentiebereik naar beneden uit 
te breiden tot 100 mHz, kan de 
VCO-uitgangsfrequentie rela- 
tief eenvoudig met behulp van 
tiendelers tot de gewenste 
waarde worden gedeeld. Deze 

extra deling heeft bovendien 
het voordeel dat het ruisaandeel 
in theorie met 

N (dB) = 20 x logjo n 

afneemt, waarbij n de deelfac- 
tor is. 

Een optische indicatie voor de 
werking van de PLL-schakeling 
wordt gevormd door een LED 
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Upgradable naar gr 
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Project die op de betreffende uitgang 
(pen 1) van de 4046 is aange 
sloten. Deze LED licht op in 
onderstaande omstandigheden: 

— Bij het kiezen van een andere 
frequentie met de BCD-scha 
kelaars 

— Wanneer voor de honderdtal 
len een "0" wordt ingesteld 
het VCO-bereik is in deze 
schakeling gespecificeerd van 
100 kHz tot | MHz 

— Bij storingen van de referen 
tiefrequentie 

= Віј schommelingen van de 
voedingsspanning 

-Bij een slecht 
sioneerd lusfilter 

— Bij sterke fasejitter 

gedimen 

Een bijzonder belangrijk onder 
deel van elke PLL -schakeling is 
het lusfilter (of loop-filter), Het 
is de taak van het lusfilter om 
het bipolaire uitgangssignaal 
van de fasedetector te integre- 
ren tot een voor de VCO "ver 

Figuur 4. Het 
verband tussen de 
uitgangsfrequentie 
van de VCO en de 
stuurspanning 

(Cy = 470 p; 
Parameters: 

1 RW2KT Коо R1 en R2). 

2 1.207 _R2ell2k 

Y Ri-Aikp R2N2k = 

a ч — 
= 

= 
22 4222 

xo udo чо во mo 800 эю 1X9 ke hd 

teerbare" gelijkspanning. Een 
simpel ` RC-laagdoorlaatfilter 
bijvoorbeeld is hier niet bruik- 
baar. Zo'n filter veroorzaakt ge- 
garandeerd een onrustig VCO- 
uitgangssignaal. Wanneer men 
de PLL optimaal (periodiek ge- 
dempt) wil laten locken, dient 
men een shuntweerstand іп 
serie met de filtercondensator 

te sluiten. Er zijn al veel 
indige verhandelingen 

verschenen over de berekening 
van deze in totaal drie onderde- 
len. Handiger is experimentele 
bepaling met een instelpotmeter 
tussen de vaste weerstand en de 
condensator. De loper van de 
potmeter wordt op de stuurin- 
gang van de VCO aangesloten. 
De waarde van de potmeter 
dient ongeveer 1/10 van die van 
de vaste weerstand tc bedragen. 
Met behulp van een oscillo- 
scoop en een spectrum-analyzer 
kan men de optimale instelling 
van de potmeter zoeken. Dit 
blijft echter een compromis tus- 

sen snel locken van de PLL en 
een minimale faseruis. 

De schakeling van de PLL-syn- 
thesizer bestaat uit zeven blok- 
ken: 

— Voeding (filtering en stabili- 
satie) 

— Kristaloscillator 
— Spanningsbewaking 
= PLL-IC plus multiplexer voor 
de omschakeling van de 
VCO-frequentie 

— Programmeerbare frequentie- 
deler 

— Omschakelbare tiendeler 
—Uitgangsdriver voor TTL- 
blokgolf plus een open- 
collector-uitgang 

Brom? Nee, dank u! 

Voor de voeding van de schake- 
ling is bewust geen geintegreer- 
de 1-W-netvoeding gebruikt. 
De reden daarvoor is in de eer- 
ste plaats het magnetische 
strooiveld van de nettrafo dat 

Weet 
M 

J "ез Чуо) 
64 
1 

54 t V 
Pe 7 a 
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R1=47k6 Figuur 5. 
R2-Ti2k Verband tussen 
mins de uitgangs- 

frequentie van 
de VCO en de 

0 т т т 1 Do Tu 1 | stuurspanning, 
O оо 20) 300 400 50 600 70 эю 90 1000 luz met C, als 

parameter. 

30 

via het PLL-IC voor een onge- 
wenste 50-Hz-modulatie ver- 
antwoordelijk kan zijn. In de 
tweede plaats is de stroomopna- 
me bij zowel 12 V als 18 V der- 
mate gering (in totaal ongeveer 
25 mA) dat de synthesizer ook 
uit batterijen gevoed kan wor- 
den (2 x 9 V), waardoor mobiel 
gebruik mogelijk wordt. En 
tenslotte is het stukken voorde- 
liger een netadaptertje te kopen 
dan tijd en moeite te investeren 
in de ontwikkeling van een 
eigen netvoeding. Omdat de 
PLL-module de afmetingen van 
een eurokaart heeft, kan de voe- 
ding eventueel ook via een 
connector vanaf een backplane 
geschieden. Voor de goede wer- 
king van de PLL-synthesizer is 
een uiterst stabiele voedings- 
spanning voor de 4046 van het 
allergrootste belang. De (exter- 
ne) voedingsspanning, die tus- 
sen 8 V en 40 V mag liggen, 
wordt door een LM392 in de 
gaten gehouden. Zodra de span- 
ning beneden ongeveer 7,7 V 
komt, wordt via de open-collec- 
tor-uitgang (pen 1) van de com- 
parator het laden van condensa- 
tor C29 onmogelijk gemaakt 
zodat LED D2 niet meer knip- 
pert. Met instelpotmeter P1 kan 
de schakeldrempel exact wor- 
den ingesteld. 

De kristaloscillator van het type 
SPG8651A is door de fabrikant 
al exact op een frequentie van 
60,000 kHz afgeregeld, zodat 
het niet nodig is op de print in 
een alregelmogelijkheid te 
voorzien. Niettemin zijn er wel 
enkele mogelijkheden om de 
uitgangsfrequentie grof te bein- 
vloeden. 

De referentiedeler in het oscilla- 
tor-IC (ICI0) is zo geprogram- 
meerd dat op de uitgang (pen 9) 
een frequentie van 1 kHz ter be- 
schikking staat. Wanneer de 
reset-ingang (pen 14) "laag" is, 
wordt de uitgang van de oscilla- 
tor eveneens "laag". Bij dit pro- 
ject is deze resetmogelijkheid 
slechts voor enkele speciale toe- 
passingen — (stappenmotor-stu- 
ring) van belang. Wanneer na- 
melijk pen 12 (fmin) van het 
PLL-IC 4046 niet aangesloten 
wordt, kan IC9 via een L-H- 
overgang op pen 14 van het os- 
cillator-IC, een stapsgewijs van 
O Hz tot de geprogrammeerde 
waarde toenemende uitgangs- 
frequentie produceren. Transi- 
stor Т1 maakt het mogelijk de 
PLL voor testdoeleinden in 
plaats van met het uitgangssig- 
naal van IC10, met een extern 

bipolair signaal aan te sturen 
(via een 16-pens connector). 
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BCD [honderdtallen] 

Pulldown 
Dez 

Eenheden Tientcllen 

Het PLL-IC en zijn omringende 
componenten zorgen niet voor 
problemen wanneer men zich 
aan enkele spelregels houdt. 
Het verdient voor een goede 
werking bepaald geen aanbeve- 
ling voor СІЗ (212) een tien 
jaar oud tantaaltje uit een of an- 
dere restpartij te gebruiken. 
Hier moet een eersteklas con- 
densator worden gemonteerd! 
Vanwege de niet onaanzienlijke 
lekstromen уап tantaalelco's 
kan men hier beter een hoog- 

Figuur 7. 
Op de print is ook nog 

ruimte voor een 
spanningsregelaar annex 

filter (boven) en een 
onderspannings-detector 

(onder). 
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BCD -duimwielschake- 

Honderdtollen 

Figuur 6. Dankzij het 
consequente gebruik 
van CMOS-IC's trekt 
de complete 
synthesizerschakeling 
slechts een relatief 
bescheiden stroom 
van 25 mA. 

820R H pn] 
R23 n22 

b 

laars a 

waardige foliecondensator ge- 
bruiken. Bij experimenten is 
gebleken dat zelfs de geringe 
belasting door de probe van cen 
oscilloscoop (10 MQ // 10 p) de 
werking van het lusfilter op pen 
9 aanzienlijk kan beinvloeden 
waardoor de faseruis van de 
VCO dramatisch toeneemt. 

De consequentie daarvan is dat 
pen 9 van de 4046 (of de be- 
treffende pen van het IC-voetje) 
uiterst zorgvuldig en netjes ge- 

soldeerd moet worden. De in- 
gangsweerstand van pen 9 
(VCO-in) ligt immers in de 
orde van grootte van giga- 
ohms! Hetzelfde geldt voor dc 
impedantie van de tristatc-uit- 
gang van de fasedetector (pen 
13) tijdens de perioden dat deze 
hoogohmig is. 

Bouwen en testen 

Om zeker te zijn van een goede 
werking van de PLL-synthesi- 

LED2 

820R 
R42 

> ,5,2V (22%) 

im 1 1 
Зх 47001 16V LIII 

Il. “< Knipperfrequentie x1 Hz 

9 TIL- uifgong 

© Open collector- uitgang 

zer, moeten bouw en test van de 
schakeling systematisch en met 
overleg plaatsvinden. Eerst 
worden alle passieve onderde- 
len (met uitzondering van con 
densatoren C15...C17) op de 
print gesoldeerd. Omdat de 
BCD-duimwielschakelaars naar 
de frontplaat (figuur 9) zijn ver 
bannen, moeten deze met 
stukjes draad (of eventueel cen 
stuk flatcable) op de print wor- 
den aangesloten. Vervolgens 
kunnen IC13 en T1 worden ge- 
monteerd, alsmede IC10 en 
IC12. Na aansluiting van een 
gelijkspanning van circa 12 V 
moet over de elco’s C5...C7 een 
stabiele, ruis- en rimpelvrije 
spanning van 5.2 V staan. Op 
pen 9 van IC10 moet een blok- 
golf met een frequentie van 
1 kHz en een amplitude van on- 
geveer 5 У gemeten kunnen 
worden. Nu kunnen ICS, ICH 
en ICII in hun voetjes geprikt 
worden. P2 wordt in de mid- 
denstand gezet, P4 op maxima- 
le weerstand (50k) en P3 op 
minimale weerstand. Nadat de 
BCD-duimwielschakelaars in 
de stand "560" (560 kHz) zijn 
gezet, kan de voedingsspanning 
weer worden aangebracht. Op 
het moment van inschakelen zal 
LEDI kort oplichten en na enig 
flakkeren weer uitgaan (de 
LED mag hoogstens heel zwak 
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Onderdelen 
Weerstanden: 

RI-8a,b 
8 pootjes, 15 k 

R9-12 SIL-netwerk, 5-voudig, 
6 pootjes. 15 k 

RI3-16 SIL-netwerk, 5-voudig, 
6 pootjes, 22 k 

RI7-I8 ` SIL-netwerk, 5-voudig, 
6 pootjes. 4k7 

RI9 IM 

R20,35 2k2 
R21,34 кз 

R22...26,29,42 820€ 

R27,28 390 Q 

R30 121 k, 1% 

R3I 14k7, 1% 

R32 2k15, 1% 

R33 21k5, 1% 

R36 Ik 
R37 1k47, 1% 

R38 104 R, 1% 

R39...41 I8k 
R43 68k 

R44 680 о 

R45 Mk 
R46 10k 
P12 cermet, staand, 10 k 

P3 cermet, staand, 5 k 

P4 cermet, sl 

Condensatoren: 

С1,2:19...25 100 n, folie, 2e 

сз ШАТ V 

C418 100 n, folie, le 

d 470 u/16 V 

C8,10 680 n, folie 

C9,12,28 10 n, cer. 
си 3n3, folie 

oo 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 

оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 
оо 

оо 
оо 

SIL-netwerk,7-voudig, 

СІЗ 2р2, folie 

cu 330 p, folie 
Cis 220 p. folie 

С16 1 n, folie 

С17 1n5, folie 

C26 22 u/10 V, tantaal 

C27,29 10 p/10 У, tantaal 

Halfgeleiders: 

ICI...6 4018 

1C7 4011 

ICS 74 HC 4051 

IC9 74 HC 4046 

IC10 SPG 8651 A (Seiko) 
ICH HC 0320 A (Hughes) 

IC12 LM 392 

IC13 LM 317 T 

T12 BCY 59C 

DI 1 N4148 

D2 BAT 48 

801,3 Low-Power-LED, rood 

LED2 Low-Power-LED, groen 

Overige: 

LI 15 uH 
SI draaischakelaar | x 12 

S2  3BCD-duimwielschakelaars 

SLI  printconnector 2 x 32-polig 

SL2 header, 2 rijen 16-polig 

2 BNC-connector, inbouw 

1 IC-voet DIL 8 

1 IC-voet DIL 14 

9 IC-voeten DIL 16 

1 IC-voet DIL 28 
| print 

1 netadapter 12 V / min, 100 mA 

gak i medi 

4 il Jik амана уе 
ZS 54Р Aw Sab ale 

C13 

=$ Honderdtallen 

я 

Sar 13/16 

8421 ооо 

Tientallen 
CEL ZT 20000 

00000 c EI Sena S 0000 LN NED 
Le S DS s $3 $ 2 
v E 

€ py 5 5 
RS 2 5 = 

Figuur 8. De hele PLL-synthesizer is op één enkel 
eurokaartje ondergebracht. 

1 

PLL Synthes 

ELRAD 4/93 



waarde BCD | VCO-frequentie- ingeschakeld | mux-kanaal- | condensatoren 
(MSD) 8421) gebied (KHz) | mux-kanaal (CH) | verbinding 

0 0000 = 0 
1 0001 95...210 1 0+1 C14 4 CI7 

2 0010 185...330 2 2 C144 С16 

3 0011 3 
4 0100 280...630 4 34445 C14+ CIS 
5 0101 5 

6 0110 6 
7 0111 7 
8 1000 560...1100 geen open CI4 
9 1001 geen 

lijven oplichten). Nu wordt P4 
zolang verdraaid tot LEDI gaat 
knipperen. Daarmee is de on- 

'ste VCO-grensfrequentie in- 
pesteld. Nu worden de duim- 
wielschakelaars op "600" gezet. 
De LED moet nu helemaal 
doven en als het goed is, is er 
op het scherm van de oscillo- 
scoop een stabiele blokgolf 
(uitgangssignaal, pen 4 van 
109) met een frequentie van 
600 kHz te zien. Vervolgens 
worden de schakelaars op 
"999" ingesteld en wordt P3 zo 
lang verdraaid tot de LED be- 
gint te knipperen. Om een vol- 
doend groot regelbereik te ga- 
randeren, moet P3 daarna nog 
iets laagohmiger worden inge- 
steld (fmax = 1,1 MHz). 

Overeenkomstig tabel | dient 
men voor de lagere frequentie- 
bereiken als volgt te werk te 
gaan: condensator C15 wordt 
gemonteerd en fmin en fmax 
worden met oscilloscoop en 
LED gecontroleerd. Tengevolge 
van exemplarische toleranties 
van het PLL-IC en de conden- 
satoren is het mogelijk dat fmin 
en fmax (het VCO-bereik) niet 
geheel overeenstemmen met de 
waarden uit de tabel. Bij zeer 
grote afwijkingen moet de 
waarde van ofwel de condensa- 
tor ofwel weerstanden R31 en 
R32 aangepast worden. Nadat 
condensatoren C16 en C17 zijn 
gemonteerd, worden de VCO- 
grensfrequenties nogmaals ge- 
controleerd. Wanneer de PLL- 
schakeling na clke verandering 
van frequentie probleemloos 
lockt, is het moeilijkste al ach- 
ter de rug. 

Met behulp van een spectrum- 
analyzer of een ontvanger (afge- 
stemd op 797,2 kHz USB) kan 
men nog met P2 de faseruis mi- 
nimaliseren. De PLL-synthesi- 
zer moct voor deze afregeling 
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op een frequentie van 798 kHz 
worden ingesteld. Nu zal lang 
niet iedereen over cen elektro- 
magnetisch “dode” testruimte 
kunnen beschikken. Daarom is 
het het beste de fasejitter-test uit 
te voeren bij een ontvangstfre- 
quentie zonder “stoorzender”. 

Nu kunnen ICI..IC7 worden 
gemonteerd en kunnen de scha- 
kelaars en uitgangsbussen op de 
frontplaat worden geschroefd 
en vervolgens bedraad. Hoewel 
de meeste standaard-CMOS- 
IC’s Kortsluitvaste uitgangen 
bezitten, zijn de uitgangen van 
de tiendelers van extra stroom- 
begrenzende weerstandjes 
voorzien. De reden daarvoor is 
dat bij de prototypes voor het 
omschakelen van de frequentie- 
bereiken een maak-voor-breek- 
draaischakelaar is gebruikt. Tij- 
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Tabel 1. VCO-frequentiebereiken en de daarbij betrokken condensatoren als functie 
van het met de BCD-schakelaars ingestelde honderdtal. 

dens het omschakelen kan een 
kortsluiting van de telleruitgan- 
gen tot een onrustig gedrag van 
de VCO leiden. 

Vergeet niet voor de laatste test 
van de synthesizer een draad- 
brugje aan te brengen tussen 
punt Y en de massa-aansluiting 
van connector SL2. Voor de 
laatste fasejitter- over het 
gehele frequenticbereik van 
de VCO (100 KHz...999 kHz), 
wordt op de signaalvoerende 
aansluiting van de TTL-uitgang 
(BNC-connector) een stukje 
draad van ongeveer 50 cm aan- 
gesloten, terwijl de radio-ont- 
vanger op een afstand van on- 
geveer 5 m wordt opgesteld. Na 
verstemming moet het verschil- 
toontje (bijvoorbeeld 500 Hz) 
“kristalhelder” uit de luidspre- 
ker van de ontvanger klinken. 

10 

128 

Figuur 9. 
Boor- en 
zaagmal 
voor de 
frontplaat. 

Voor kritische toepassingen 
verdient het aanbeveling de 
synthesizer in een plaatstalen 
behuizing onder te brengen. 

Toepassingen 

Een blokgolfgenerator met een 
dermate goede frequentiestabi- 
liteit als deze PLL-synthesizer 
is welhaast voorbestemd voor 
onderstaande toepassingen: 

— Klokgenerator in een functie- 
generator 
Stappenmotorsturing 

— Stuurgenerator voor 
laser-chopper 

— Hulpmiddel bij het ontwikke 
len van digitale filters 

— IJkgenerator, bijvoorbeeld 
voor de afregeling van de 
tijdbasis van een oscilloscoop 

— Toepassingen in de radiocom- 
municatie (na vervanging van 
de VCO door een exemplaar 
dat een sinus opwekt — bijv. 
een Colpitts met een varicap) 

-De BCD-ingangen van de 
HC0320 kunnen via een in- 
terface (liefst met optocoup- 
lers) ook door een computer 
worden gestuurd. Op die ma- 
nier kunnen bijvoorbeeld ach- 
tereenvolgens verschillende 
stabiele frequenties voor (ge 
automatiseerde) _testdoelein 
den worden opgewekt. 

een 
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De vakbeurs Industriële Automatisering in mei ‘93 belooft een bijzonder evenement te 

worden. Een-evenement voor-en van-professionals op alle bovengenoemde terreinen. 

Een uitgelezen kans om van de jongste ontwikkelingen over de bovengenoemde aandachts- 

velden-op de hoogte te komen. 
Een belangrijk evenement gezien de twee congressen tijdens de beursperiode en de organisa- 

ties zoals VIFKA, Holland Elektronika en CIAD, die erbij betrokken zijn. 
Kortom een pracht kans om uw inzichten en 

kennis te verrijken. 

Maak dus vast rulmte vrij in uw agenda want de do rds Wy MA RAI 

vakbeurs Industriéle Automatisering in mei 1993 congrescentrum; dus tijdens de 

mag u niet missen! beursperiode, en gaat in op de 
ontwikkelingen op het gebied van 
geintegreerde toepassingen in 
industriéle automatisering. 
Het congres valt in het kader van het 
ESPRIT-programma. 

CIM Europe-congres 

Produktie Proces 
Automatiserings (PPA) dagen: 
Eveneens in het congrescentrum = 
organiseert Holland Elektronika op 
41 en 12 mei de PPA dagen. Deze 
zijn grotendeels praktijkgericht en 
richten zich inhoudelijk op deel- 
applicaties op het terrein van 
discrete produktie. 

| dustriële Automatisering Bel voor congresinformatie: 
1993 RAI Organisatie Bureau 

tel: 020-549 12 12, tst 1772 

Vakbeurs voor ontwerp, produktie en logistiek 
11/12/1344 mei van 10-17 uur Amsterdam rN 



Controllerkaart 
met 68HC11 (3) 

Hans-Jürg 
Himmeröder, 

Alfred 
Knülle-Wenzel 

Het aantal controller- 
boards op de markt is 
bijna niet meer te 
overzien. Ook over de 
68HC11 is nogal wat 
geschreven. Veel 
moeilijker is het 
een goed 
ontwikkelsysteem 
voor de controller 
te vinden. 
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A in het eerste deel van dit 
controllerproject was sprake 
van het  ontwikkelsysteem 
MOPS.EXE. Het systeem kan 
op alle compatibele PC's ge- 
bruikt worden. De software 
bevat een monitor voor een di- 
recte communicatie tussen de 
host en de controller. Daarnaast 
is er een editor voor het ontwer- 
pen en corrigeren van eigen 
programma's, een assembler en 
cross-compilers voor zowel 
BASIC als Pascal. Na het 
oproepen komt men in het 
hoofdmenu. Van hieruit zijn 
alle routines direct te bereiken. 
In de MOPS-informatiefile is 
een aantal specifieke instellin- 
gen opgeslagen, zoals het adres 
van de runtime-routine-, de 
boot- en de monitor-filenamen. 

Bij de eerste oproep van de mo- 
nitor stuurt de hostcomputer 
een kleine bootroutine naar de 
68HCI11 die іп de Special Boot- 
strap Mode moet werken (zie 
hiervoor ook tabel 5). Daarna 

gn EEN 

volgt de overdracht van het ci- 
genlijke systeem dat in de 
MOPS-RAM op de adressen 
$8000...$9FFF opgeslagen is. 
De ingangen MODA en MODB 
bepalen de volgende mogelijk- 
heden: 

- MODA - 0, MODB = 0: Spe- 
cial Bootstrap (ideaal voor de 
ontwikkelfase) 

= MODA = I, MODB = 0: Spe- 
cial Test (wordt niet gebruikt) 

-MODA = 0, MODB = 1: 
Single-Chip Mode 

— MODA = 1, MODB = 1: ex- 
tern geheugen (RAM en 
EPROM). 

In de Special Bootstrap Mode 
activeert de 68HCI1 na het in- 
schakelen een klein intern ROM 
op de adressen $BF40...$BFFF. 
Hier volgen de twee belangrijk- 
ste functies ervan. Het program- 
ma beginn, bij $BF40, initiali- 
seert de seriële interface SCI en 
zendt daarbij cen break-signaal 
via de TxD lijn (opmerking: 

hieraan moet cen pull-up weet 
stand zitten!). Indien de lijnen 
TxD en RxD aangesloten zijn 
springt het programma naar het 
adres $B600 (het bepinadres 
van de interne EEPROM) en 
voert het programma daar uit 

TxD en RxD zijn met de host 
computer verbonden die via 
RxD (met 1200 Bd) het byte 
SFF stuurt. De 68HCI1 beëin 
digt hierop het break-signaal op 
TxD. Aansluitend verzendt de 
host-computer 256 bytes die 
door de 68HCII teruggestuurd 
worden en opgeslagen in RAM 
op de geheugenplaatsen 
$0000..$00FF. Als alle data 
aangekomen zijn, sprinpt de 
processor naar het bij $0000 be- 
ginnende programma. Dit pro- 
gramma kan de instelling van 
elke gewenste configuratie ver- 
richten. Eventueel ook het afha- 
len van verdere programma's of 
onderdelen daarvan. Op deze 
manier kan men een compleet 
Operating System binnenhalen. 
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De Special Bootstrap Mode 
leest de speciale vectoren op de 
adressen $BFCO...SBFFF. Be- 
halve de resetvector verwijzen 
alle andere vectoren naar 
plaatsen in de RAM. Daar moe- 
ten de sprongopdrachten naar 
de gewenste interruptroutines 
staan (zie tabel 18). 

Op de overeenkomstige RAM- 
adressen moet zich telkens een 
JMP-instructic naar een be- 
paald adres bevinden. Zorg er- 
voor dat de stack de waarden 
op de adressen van deze vecto- 
ren niet overschrijven kan! 
Plaats hier ook geen variabelen. 

Het programma in de interne 
ROM (of EEPROM bij con- 
rollers met minstens 2 КВ 
EEPROM) wordt gestart. Alle 

perifere in- en uitgangen zijn vrij 
te gebruiken. De speciale vecto- 
ren staan bij $FED6...$FFFF. 

De 68HC11 verwacht zijn pro- 
gramma in het externe geheu- 
gen, waarbij de poorten B en C 
en de lijnen STRA en STRB ver- 
vallen. Deze mode functioneert 
alleen maar als de interne ROM 
door een dienovereenkomstige 
programmering van het CON- 
FIG-register uitgeschakeld is. 

Nog een tip: zoals gebleken is, 
moet in de runtime-tekst 
SYS6811.MTX de LCD-wait- 
routine verschoven worden om 
te vermijden dat bij het inlezen 
van strings gedurende de tijd 
dat het LC-display actief is, 
fouten optreden. Dit probleem 

is met bchulp van de editor te 
corrigeren in overeenstemming 
met listing 4. Na de verande- 
ring is het nodig het bestand 
SYS6811.MTX opnieuw te as- 
sembleren. Als in de gebruikte 
PC minder dan 600 KB RAM 
vrij ter beschikking staan, past 

Vectoradres Vectorinhoud 

$BFD6 $00C4 
$BFD8 $00C7 
SBFDA $00CA 
$BFDC $00CD 
$BFDE $00D0 
$BFEO $00D3 
$BFE2 $00D6 
$BFE$ $00D9 
$BFE6 $00DC 
$BFE8 $00DF 
$BFEA $00E2 
$BFEC $00ES 
$BFEE $00E8 
$BFF0 $ООЕВ 
SBFF2 $00EE 
$BFF4 $00F1 
$BFF6 $00F4 
$BFF8 $00F7 
$BFFA $00FA 
$BFFC $00FD 
$BFFE $BF40 

Betekenis 

SCI 
SPI 
Pulse Accumulator Input Edge 
Pulse Accumulator Overflow 
Timer Overflow 
Timer Output Compare 5 
Timer Output Compare 4 
Timer Output Compare 3 
Timer Output Compare 2 
Timer Output Compare | 
Timer Input Capture 3 
Timer Input Capture 2 
Timer Input Capture 1 
Real Time Interrupt 

IRQ 
XIRQ 
SWI 
Illegal Opcode 
COP-Reset 
CME-Reset 
Reset 

Tabel 18. De vectoren voor de Special Bootstrap Mode 
bevinden zich in het geheugen op SBFCO...$BFFF. 

het bestand SYS6811.MTX niet 
in de MOPS-editor. Aangezien 
het hier echter om een bestand 
met platte tekst gaat, kan men 
hem met iedere andere (ASCII) 
editor bewerken. 

Programmeren in 
BASIC en Pascal 

Niet iedereen kan gemakkelijk 
in assemblertaal programme- 
ren. Bij vele tocpassingen komt 
het ook niet op een hoge snel- 
heid aan. De hogere program- 
meertalen BASIC en Pascal 
zijn sterk verbreid. Deze talen 
stellen ook de niet professione- 
le programmeur in staat snel 
een werkend programma te ont- 
wikkelen. Desondanks behoeft 
men bij het gebruik van deze 
hogere programmeertalen, 
geen afstand te doen van de 
voordelen van cen assembler, 
bij routines waar de tijd kritisch 
is. Zowel MOPS-BASIC als 
MOPS-Pascal staan het gebruik 
van assembler-instructies na- 
melijk toe. De programmeertaal 
BASIC behoeft hier niet veel 
toelichting: iedereen heeft wel 
оой eens een korter of langer 
programma in deze taal ge- 
schreven en getest. MOPS- 

Aan de ene kant 
een kleine lichtgewicht. 
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BASIC biedt een aantal extra 
uitbreidingen die het werken 
ermee aanzienlijk vereenvoudi- 
gen. Alle standaard statements 
zijn geïmplementeerd. 

Bij de namen van variabelen in 
MOPS-BASIC hebben alleen de 
eerste acht letters betekenis. 
Langer mag wel om het pro- 
grammeren te — vergemakke- 

Voor MOPS-BASIC hebben 
deze dezelfde betekenis, name- 
lijk "voorbeel". Reële variabelen 
(reals) hebben 6 duidende, deci- 
male posities. Het bereik loopt 
van 1E-35 tot 1E+35. De namen 
van reals mogen uit letters en 
cijfers bestaan, waarbij het eer- 
ste teken een letter moet zijn. In- 
tegere variabelen (integers) zijn 
gekenmerkt door het %-teken, 

lijken, maar er moet opgelet bijvoorbeeld Int%, 1%. Het 
worden met uitdrukkingen als — waardenbereik loopt van -32768 
"voorbeeldl" en "voorbeeld2". tot +32767. Stringvariabelen 

oude routine: 
LDD #§0101 ` ;Cursor links boven 
STD LCDy 

ledwait TST LCDCReg 

bmi ledwait 
LDD #LCDOUt 
STD WriteChr+1 
LDD #LCDGotoxy 
STD Gotoxy+1 
rts 

nieuwe routine: ... 
LDD #$0101 
STD LCDy 
LDD #LCDOut 
STD WriteChr+1 
LDD #LCDGotoxy 
STD Gotoxy+1 

ledwait T8T LCDCReg 
BMI LCDWait 

RTS 

iwachten, tot actie klaar 

ivektoren opnieuw op output zetten 

¿Cursor links boven 

svektoren opnieuw op output zetten 

swachten, tot actie klaar 

Listing 4. Met behulp van deze kleine verandering worden 
fouten bij het lezen van strings vermeden. 

hebben een maximale lengte van 
79 tekens. De namen ervan ein- 
digen met het $-teken (Naam$, 
Antwoord$). Alle drie variabe- 
lentypen kunnen in array’s met 
tot 3 dimensies opgenomen wor- 
den. Verdere gegevens zijn te 
vinden bij de beschrijving van 
het statement DIM. 

Bij het programmeren moct er 
op gelet worden dat het sys- 
teem overflow niet constatcert 
en dienovereenkomstige fouten 
ook niet kenbaar maakt. Het 
programma 

1%=1000*1000 

PRINT IZ 

levert dus niet 1 000 000 op, 
maar 16 960! 

De operatoren 

De vier rekenkundige bewer- 
kingen (+, -, * en /) worden 
met de bekende prioriteiten ver- 
werkt. Haakjes zijn toegestaan. 
Bij delingen kan ook met DIV 
of met MOD gerekend worden. 
MOD heeft als resultaat de rest 
van de deling. Met het +-teken 
kan men ook strings koppelen. 

Als logische operatoren staan 
NOT, AND en OR ter beschik- 

king waarbij NOT de hoopste 
en OR de laagste prioriteit 
heeft. Voor de zekerheid is het 
gebruik van haakjes bij samen 
gestelde voorwaarden aan te 
raden. 

END beëindigt het programma 
Deze instructie kan overal in che 
programmatekst staan. Repels 
die erop volgen, worden wel 
vertaald. 

STOP laat het programma 
stoppen: de proci lijkt 
schijndood totdat er een inter 
rupt komt. 

GOTO veroorzaakt een sprong 
in het programma naar een 
regel met het genoemde label 
of regelnummer. 

GOSUB roept cen subroutine 
op. Daarmee gaat het program 
ma verder. Ook hier dient als 
doel weer een label of het num 
mer van een programmaregel 

ON GOTO Afhankelijk van de 
waarde van de uitdrukking 
springt het programma naar een 
van de genoemde ` doelen 
(doell, doel2, … doeln). Indien 
de uitdrukking de waarde | 
heeft, gaat het programma ver 
der op doell... Is de uitdrukking 

Aen de andere kant ` 
een sterke zwaargewicht. 
© HITACHI 
The measure of quality 

Bij Hitachi kunt u voor kompakte 
prestaties verschillende kanten op: 

Voor RTO’s de kompakt serie met bandbreedten van 
60MHz tot 100MHz, en voor analoog en geheugen de 
nieuwe RSO's met bandbreedtes van 20Mhz tot 100Mhz 
en aftastsnelheden van 20Ms/s tot 100Ms/s. 

Welke keus u ook maakt, met 275 x 130 x 360mm., 
krijgt u niet alleen een kompakt maar met 6 tot 7 kg ook 
cen bijzonder handzaam instrument. En met hun 
veelheid aan eigenschappen en mogelijkheden ook een 
instrument met een hoog prestatie vermogen. 

De RTO's: 
€ automatische dubbele tijdbasis. 
€ trigger-lock en hold-off optie. 
€ display van alle instelwaarden op scherm. 
® cursormetingen voor: spanning, tijd en frequentie. 
€ X-Y mogelijkheid ook in DSO mode. 

Met de nieuwe RSO's krijgt u bovendien: 
€ 2k tot 4k geheugendiepte per kanaal. 
€ 1k battery-backup referentie geheugen. 
© pre/posttriggeringe. 
© weergave van tot 4 signalen. 
€ role-mode. 
€ middeling van signalen. 
€ signaal smoothing en interpolatie. 
€ optellen en aftrekken van signalen ook in DSO-mode 
€ direkte aansluitmogelijkheid voor HP-GL compatibele 

plotter. 
€ standaard uitgevoerd met geintegreerde RS232C 

interface. 

Interesseert u die ene of andere kant; er is nog een 
derde: 3 jaar garantie en een uiterst gunstige prijs/ 
prestatie verhouding. 

Voor inlichtingen of demonstratie kunt u kontakt 
opnemen met: 

О, o 
OD oO 
o technex bv 

industrieweg 35 1521 ne wormerveer 
*  tel.075-289461 fax 075-213663 
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Kleiner of gelijk aan 0 of groter 
dan het aantal doelen, dan gaat 

het programma met het volgen- 
de statement verder. Als doel 
kan weer een label of een regel- 
nummer dienen. 

ON GOSUB Dit commando 
werkt op dezelfde manier als 
ON GOTO, maar dan voor een 

sprong naar een subroutine. 

RETURN geeft het einde van 
een subroutine aan. Het pro- 
gramma keert terug naar de 
regel die volgt op de plaats 
waar de sprong naar de subrou- 
tine stond. 

RETURNI geeft het einde van 
cen interrupt-routine aan (zie 

interrupt-routines). 

IF THEN ELSE Indien de uit- 
drukking waar (True) is — onge- 

lijk aan 0 — voert de processor 
de opdracht uit tussen THEN 
en ELSE. Indien de uitdrukking 
onwaar (False) is dus 0 — 

voert de processor de opdrach- 
ten na ELSE uit. 

IFL THEN ENDIF In tegen- 
stelling tot IF THEN ELSE 
voert dit commando de 
opdrachten van meerdere regels 
uit indien de uitdrukking waar 
is. Men kan hiermee dus lange- 
re programma’s uitkiezen. 
ENDIF sluit de reeks af. 

IFL THEN ELSE ENDIF 
Ook hier kunnen zowel in het 
THEN- als in het ELSE-deel 
langere reeksen voorkomen. 
ENDIF sluit het geheel weer af. 

WHILE WEND Indien de uit- 
drukking waar is, voert de pro- 
cessor alle opdrachten tot 
WEND uit. Daarna wordt de 
uitdrukking opnieuw getest. 
Zolang daarbij de uitdrukking 
waar is, zal de processor de lus 
opnieuw uitvoeren. Indien de 
uitdrukking onwaar is, zal het 
gedeelte na WEND uitgevoerd 
worden. 

REPEAT UNTIL Bij de repeat 
lus wordt het betreffende pro- 
grammadeel in ieder geval één 
keer uitgevoerd aangezien de 
test eerst na afloop van de lus 
plaats vindt. De processor voert 
de lus uit totdat de uitdrukking 
waar is. 

FOR NEXT Voor de variabele 
kan men een integer of real kic- 
zen. Het gebruik van integers is 
aan te bevelen, omdat hierbij de 

snelheid in de lus aanzienlijk 
hoger is dan bij reals. Het is 
niet verplicht de grootte van de 
step aan te geven. Zowel posi- 
tieve als negatieve steps zin te 
gebruiken. Men mag de varia- 
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bele na het woord NEXT her- 
halen, het is echter niet ver- 
plicht. 

REM Alles wat hierna op de- 
zelfde regel volgt, wordt door 

de compiler niet vertaald: het is 
commentaar. 

DEF Met DEF kan de pro- 
grammeur eigen functies be- 
schrijven. De definitie moet 
voor de eerste oproep staan. 
Functies hebben altijd een real 
als parameter met een vrij te 
kiezen naam. Andere variabe- 
len in het programma die de- 
zelfde naam hebben, worden 

niet veranderd. Het resultaat is 
eveneens real. Voorbeeld: 

DEF sinh(x)=(exp(x)-exp(—x))/2 

PRINT sinh(1) 

De 1/0 opdrachten 

PRINT Met behulp van dit 
commando kan tekst op cen 
beeldscherm of op een LC-dis- 
play afgedrukt worden. De mo- 
gelijkheden zijn ongeveer de- 
zelfde als bij de meeste 
BASIC-versies gebruikelijk is. 
Indien er meerdere uitdrukkin- 
gen achter clkaar op dezelfde 
regel dienen te verschijnen, 

moeten deze uitdrukkingen in 
het statement door puntkom- 
ma’s van elkaar gescheiden 
zijn. Indien na de laatste uit- 
drukking een puntkomma volgt, 
wordt bij een volgend PRINT- 
commando de tekst op dezelfde 
regel verder geschreven. 

Voor de indeling bestaan er ver- 
schillende mogelijkheden: met 
behulp van de functie SPC kan 
bijvoorbeeld een aantal spaties 
uitgegeven worden. Met de 
opdracht 

PRINT"Text1";SPC(12) ;"Text2" 

verschijnen er twaalf spaties 
tussen Tekstl en Tekst2. 

De backslash zet de tekst 
rechtsuitgelijnd. De opdracht 

PRINT "Rechtsuitlijnen"V33 

zet voor de tekst het benodigde 
aantal spaties zodat de laatste 
letter, hier dus een n, 33 posi- 

ties van de laatste cursorpositie 
verwijderd is. 

Dezelfde mogelijkheid geldt 
voor cijfers. 

Een tweede backslash bepaalt 

het aantal (maximaal 8) cijfers 

achter de komma. Indien nodig, 
verschijnt een afgeronde waar- 
de. De eerste backslash bepaalt 
de kleinste lengte van de uitge- 
geven tekst. Indien er geen spa- 
ties vooraf mogen gaan, geeft 

men deze lengte met "1" aan. In 

plaats van het woord PRINT 
kan men ook een "?" gebruiken. 

GOTOXY Deze instructie 
geeft aan waar het betreffende 
teken op het beeldscherm ver- 
schijnen moet. Het punt hele- 
maal links bovenaan heeft de 
coördinaten 1,1 (x,y). 

LCDINIT zorgt ervoor dat de 
teksten op de LCD verschijnen. 
Het beeldscherm van de host- 
computer is dan niet meer in 
gebruik. 

GET Het commando GET 
wacht op een teken van het 
toetsenbord en slaat dit teken 
op in de stringvariabele. Het 
teken verschijnt niet op het 
beeldscherm. 

INPUT Hiermee wordt een va- 
riabele ingelezen. Er kan een 
string staan die de input verdui- 
delijkt. Het is mogelijk inte- 
gers, reals en stringvariabelen 
op te geven. 

Overige opdrachten 

LET Deze opdracht is in feite 
volledig overbodig. Bij vroege- 
re BASIC-versies werd de 
opdracht gebruikt om waarden 
toe te kennen. 

DIM Dit commando is nodig 
om de grootte van array’s vast 
te leggen. De aantal dimensies 
is ten hoogste drie. De array’s 
kunnen integers, reals of strings 
bevatten. Het oproepen van de 
variabelen gebeurt met behulp 
van getallen tussen haakjes. De 

laagste index is 0. Het DIM-sta- 
tement is noodzakelijk om 
array’s te openen. Voorbeeld: 

DIM Real (5,5) 
FOR i%=1T05 

FOR j%=1 TO 5 
Real (ik, 322021017: 3. 

NEXT j% 
NEXT i% 

SETCLOCK, READCLOCK 
De array moet met zeven com- 
ponenten gedimensioneerd 
worden. De hoogste index is 
dus 6. De volgorde van de 
waarden is: dag van de week, 
jaar (0...99), maand, dag, uur, 

minuut en seconde. In listing 5 
is een en ander aangegeven. 

DATA, READ, RESTORE 
Met DATA kan men cen aantal 
waarden aangeven, die met 

READ gelezen worden. In prin- 
cipe is het aanbevelenswaardig 
voor het statement DATA cen 
label of een regelnummer te 
zetten zodat de interne pointer 
met RESTORE weer in de oor- 
spronkelijke stand kan worden 
gezet. De uitdrukkingen kunnen 
integer of real getallen zijn, 
maar ook strings. De program- 
meur moet natuurlijk oppassen 
wat hij wil lezen, anders kun- 
nen er tal van leuke verrassin- 
gen optreden. 

POKE Hiermee kan men cen 
byte in een aangegeven geheu- 
genadres schrijven. Natuurlijk 
mag de geheugenplaats niet 
(tenzij uitdrukkelijk gewenst) 

met een stuk programma of 
data samenvallen! Het is moge- 

REM BASIC-Programma voor het gelijkzetten en uitlezen van de klok 
REM Klok% is een integer-array van 7 elementen: 

REM Weekdag, Jaartal, Maand, Dag, Uur, Minuut, Seconde 

DIM Klok%(6) 

GOSUB Zetklok 
PRINT “H)ost of L)CD? *; : 
IF A$="L" OR A$="1" THEN LCDINIT 

WHILE NOT keypress GOSUB Leesklokn WEND 

1%=0:?1% 
get 1$ 
END 

Zetklok: 
PRINT 
INPUT 
INPUT 

"Zet klok gelijk": PRINT 
"Dag vd week (Zondag=0 .. 

1 *;Klok%(3) 

: *;Kloks(2) 
"Dag 

INPUT *Maand 
INPUT “Jaar 
INPUT “Uur 
INPUT "Minuut 
INPUT "Seconde: *;Klok%(6) 
Setclock Klok% 

RETURN 

Leesklok: 
ReadClock Klok% 
gotoxy 1,1 
?'Datum: 

delay 50 
?*Tijd: 
Delay 50 

RETURN 

* Kloks(4) *:* 

Input A$ 

* Klok%(3) *." Klok%(2) 

KlokX(5) ron Klok%(6) * Wi 

Zaterdag=6): *;Klok%(0) 

*.* Kloki(1) " 

Listing 5. Een zeer eenvoudige routine in BASIC om de tijd 

en de datum in te stellen. 
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Bij elk MOPS- 
ontwikkelpakket zit een 
uitvoerige handleiding met 
meer voorbeelden. 

lijk hiermee ook de lijnen van 
een poort te setten: 

POKE $1340,$03 

REM inde 74LS273de Li jnenQO. . .91 

REMop1 zettenen@2...@6 op0 

WPOKE Hetzelfde als POKE, 
maar nu voor een woord 
(2 bytes). Zeer nuttig voor 
poorten als twee bytes voor de 
programmering nodig zijn: 

WPOKE $101A,$1234 

REM set output Compare Register 3 

CALL Dient om een program- 
ma of subroutine in machine- 
taal op te roepen. Het program- 
madeel moet met RTS afgeslo- 
ten zijn. 

DELAY Het programma gaat 
pas verder als de geprogram- 
meerde tijd (in stappen van 
0,01 s) verstreken is. De maxi- 
male tijd bedraagt 655 s. 

COPRESET Dient om de 
watchdog weer op nul te zetten. 

EEPROMPROG Dient om 
een byte in de EEPROM 
($B600...$B7FF) te schrijven. 

De functies van BASIC zijn in 
het algemeen wel bekend. Ze 
zijn overigens ook beschreven 
in het boekje dat bij de MOPS 
behoort. Daarom volgt hier al- 
leen nog de functie READ- 
TIMER. Hij leest de 100-Hz- 
timer uit. De functie heeft geen 
parameters. Na ongeveer 655 s 
is de timer vol en begint weer 
bij 0. Daardoor kunnen er ver- 
keerde waarden uitgelezen wor- 
den. 
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Starttijd%=Readtimer 

FOR i%=1 TO 20: PRINT i%:NEXT 

EindtijdZ-Readtimer 

Duur-(Eindti jdZ-Startti jd%)/100 

PRINT "Programmaduur ="; 

Duur\5\2;"seconde” 

Compiler instructies 

Deze instructies leveren geen 
eigen code op maar dienen al- 
leen om de compiler mee te 
delen hoe de code gegenereerd 
moet worden en of een listing 
nodig is of niet. 

LISTP Bij het vertalen ver- 
schijnt de vertaalde tekst op de 
printer. Daarbij staat aan de lin- 
kerkant het adres (hexadeci- 
maal) waar de code is opgesla- 
gen. 

NOLIST Dit betekent: geen 
listing. Dit is de default instel- 
ling aan het begin van de verta- 
ling. 

TRON, TROFF TRON stelt 
het programma in op de trace- 
modus (stap voor stap). Bij 
zelfstandige systemen is het ge- 
bruik van trace verboden. Tij- 
dens de trace-mode mogen er 
ook geen data van of naar de 
host-computer lopen. TROFF 
beëindigt de trace-modc. 

INCLUDE Dient om tekst uit 
cen file in de programmatekst 
op te nemen. Aan het einde van 
het verwerken van de include- 
file gaat de vertaling met de 
originele tekst verder. 

In de volgende aflevering 
komen nog enkele BASIC- 
I50details, MOPS-Pascal en 
Stand-alone — systeemopbouw 
aan de orde. 
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Matthias Wolf 

DOS-kneepjes 

Welke DOS 

in de doos 
Hoe de echte DOS-versie vast te stellen is 

In programma’s die heel dicht aan het systeem werken, 
kan men er vaak niet omheen het type en de feitelijke 
versie van het operating system te bepalen. Aan de ene 
kant is er een aantal hoofdversies van MS-DOS, 
onderverdeeld in OEM-subversies. Aan de andere kant 
maken derivaten als DR-DOS, emulaties als OS/2 en, 
niet op de laatste plaats, “versiebedriegers” als SETVER 
de zaak tamelijk ingewikkeld. 

Op het eerste gezicht ziet het 
er allemaal heel simpel uit. 
Sinds jaar en dag hebben we 
voor ons doel de beschikking 
over de functie 30h van de in- 
terrupt 21h (DOS-functions- 
dispatcher). Opgeroepen met 

MOV AH,30H 
INT 21H 

geeft deze functie als resultaat 
het hoofdversienummer іп re- 
gister AL, het subversienummer 
in register AH (bijvoorbeeld 
3ld voor versie 3.31) en het 
OEM-nummer in register BH. 
Jammer genoeg weet je dan nog 
niks, want 

-MS-DOS 4.01 meldt zich 
consequent als 4.00. 

-MS-DOS vanaf versie 5.0 
geeft met SETVER de moge- 
lijkheid om voor een selecte 
groep applicaties het versie- 
nummer te manipuleren: men 
kan het programma XY wijs- 
maken dat het draait onder 
DOS 7.58. 

— DR-DOS geeft zijn identiteit 
al helemaal niet prijs. Het 
meldt in alle versies van 3.41 
tot 6.0 niets anders dan versie- 
nummer 3.31, waarschijnlijk 
omdat het compatibel zou zijn 
met deze MS-DOS-versie. 
Deze compatibiliteit houdt ten 
laatste op bij de ongedocu- 
menteerde functies en data- 
structuren van DOS. Tegen 
het falen ervan loopt men in 

de nieuwere versies aan bij 
het behandelen van de UMB- 
blokken (upper memory). 

De waarheid omtrent 
MS-DOS 

MS-DOS kent vanaf versie 
5.0 de subfunctie 6 van functie 
33h. Deze meldt het enige echte 
versienummer, ook al was dat 

met SETVER veranderd. Na 
aanroep wordt het hoofdversie- 
nummer in plaats van in AX op- 
geslagen in BL. Het subversie- 
nummer komt in BH terecht. 
Bij wijze van bijprodukt laat het 
register DX nog weten of MS- 
DOS zetelt in High-Memory 
(bit 12 geset) of in ROM (bit 11 
geset). DR-DOS heeft in dit op- 
zicht geen equivalent. 

Onder DR-DOS tast men 
daardoor volkomen in het duis- 
ter. Arne Schiipers [1] beschrijft 
weliswaar in zijn boek een me- 
thode waarmee men op grond 
van de incompatibiliteit tussen 
DR-DOS en MS-DOS kan vast- 
stellen of er een versie van DR- 
DOS draait en zo ja, welke. 
Maar ook langs deze weg is 
geen onderscheid te maken tus- 
sen de versies 5.0 en 6.0 van 
DR-DOS. 

DR-DOS ontmaskerd 

Uiteraard is er een oplossing 
die, zoals altijd, nergens is ge- 
documenteerd. Sinds de oerver- 
sie 3.41 beschikt DR-DOS over 
de subfunctie 52h van functie 
44h (IOCTL). Vindt de aanroep 

ervan plaats onder DR-DOS, 

program TrueVersion; 
uses Dos; 

var OEM: byte; 

{ MS-DOS V4.00 is altijd v4.01 } 

$104; 

if Version = $1f03 then begin 
{ DR-DOS versie-rapportage } 
R.AX := $4452; 

procedure DosVersion(var Version:word; 

if (OEM = SFF) and (Version = 4) then Version :- 

{ speciaal geval V3.31 - zou DR-DOS kunnen zijn ) 

R.DX := 0; 

if not odd(R 
ISDRDOS :- 

маг IsDRDOS:boolean); case R.AX 

var $1063: 
R : registers; $1065: 

begin $1067: 

ISDRDOS:=false; else 
IsDRDOS 

{ oproepen van normale versie-rapportage } end; 

R.AH := $30; end; 

WsDos(R); end; 

OEM := R.BH; end; 
Version := R.AX; 

var 
( oproepen TrueVersion-rapportage ) Version : word; 

R.BX := 0; { als funktie niet is gedefinieerd } OEM : byte; 
R.AX :- $3306; IsDRDOS : boole; 

NsDos(R); begin 
if R.BX <> 0 then Version := R.BX; DosVersion(Vers 

Writeln ('M.Wol 
urite('Systeen 
if IsDRDOS then 

write('DR-DOS 
else 

write( ‘MS-DOS 
writeln(', ver 

* OER- 
end. 

{ als funktie niet is gedefinieerd ) 
; (dito: } 

.Flags) and (R.AX = R.DX) then begin 
true; 

of 
Version := $2903; { DR-DOS 3.41 ) 
Version := 5; { DR-DOS 5.00 ) 
Version := 6; € DR-DOS 6.00 } 

:= false; { toch geen DR-DOS ) 

an; 

jon, DER, IsDRDOS) ; 
f, TrueVersion',*N*J); 
opereert onder '); 

d 

); 
sie ‘,lo(Version):3,'.',hi(Version), 
nr.: ',0EN); 

dan geven de registers AX en 
DX identieke waarden die in 
gecodeerde vorm het versie- 
nummer van DR-DOS voorstel- 
len. Die waarden in AX en DX 
zijn 1063h voor DR-DOS versie 
3.41, 1065h voor versie 5.0 en 
1067h voor versie 6.0. 

Wat MS-DOS betreft moet 
nog onderscheid worden ge- 
maakt tussen de diverse OEM- 
versies (versies voor speciale li- 
centiehouders). Als voorbeeld 
valt te noemen Zenith-DOS 
3.31 PLUS. Dit wijkt behoorlijk 

af van het originele MS-DOS 
3.31 en levert het OEM-num- 
mer 05h op. 

Het OEM-nummer voor IBM 
is bijvoorbeeld 00h. Het wordt 
gemeld voor PC-DOS maar ook 
voor de DOS-emulatie (DOS- 
Box) van OS/2. Ook DR-DOS 
levert steeds een OEM-nummer 
van O0h. Het originele Micro- 
soft-DOS geeft FFh. 

Met deze wetenschap is een 
programma geschreven dat in 
alle gevallen het echte type en 
het echte versienummer van 
DOS weergeeft. Hiermee kun- 
nen in сїрєп programma's ver- 
standige veiligheidsmaatregelen 
getroffen worden op het mo- 
ment van aanroepen van nieuwe 
of niet in alle systemen geim- 
plementeerde functies. Bij wijze 
van voorbeeld een mogelijke 
implementatie in Turbo Pascal. 
Uiteraard kan dat ook in C of in 
assembler. Wellicht ten over- 
vloede: het hoofdversienummer 
bevindt zich in het Low-Byte, 
het subversienummer in het 
High-Byte. 

Literatuur 

[1] Arne Schüpers, DOS 5 für 

Programmierer, Die endgülti- 

ge Referenz, Addison-Wesley 
Bonn 1991 

Het demo-programma 
om, uit veiligheids- 
overwegingen, de 
werkelijke DOS-versie 
te bepalen is eenvoudig 
in zelfgemaakte 
applicaties te 
integreren. 
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Printerserver 

Afdrukregelaar 
Parallelle l/O-kaart verandert PC in 
multiport-printer-server annex -spooler 

Gerhard Rieder, Andreas Zeller 

Daar staat-ie dan: de 
destijds voor veel geld 
aangeschafte PC of AT, 
met zijn harde schijfje van 
20 MB. Verkopen loont de 
moeite niet. Wanneer uw 
andere computers nog niet 
in een netwerk zijn 
opgenomen en u het beu 
bent telkens de 
printerkabel te moeten 
omsteken, is het voor u 
wellicht interessant het 
"ouwetje" tot een 
printerserver om te 
bouwen: maximaal vier 
(willekeurige) computers 
kunnen één of twee 
printers 
gemeenschappelijk 
gebruiken, inclusief 
automatische 
omschakeling en een 
reusachtige printerbuffer. 
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Vaak is de mogelijkheid een 
enkele printer vanaf meerdere 
werkstations te gebruiken, 
doorslaggevend voor de aan- 
schaf van cen lokaal netwerk 
(LAN). Wie echter een LAN 
wil installeren, heeft voor elke 
betrokken computer een net- 
werkkaart nodig plus de bijbe- 
horende software. Zelfs voor de 
installatie van een relatief 
goedkoop peer-to-peer-netwerk 
kan men op minstens Hfl 200,— 
tot Hf1300,- per werkstation 
rekenen. Wanneer ook andere 
dan DOS-machines op het net- 
werk moeten worden aangeslo- 
ten, wordt het snel veel duur- 
der. Een alternatief is het ge- 
bruik van een T-switch, een 
klein kastje dat de uitvoer van 
diverse computers naar de prin- 
ter regelt. Afhankelijk van het 
aantal computers en printers dat 

kan worden aangesloten en de 
grootte van de geïntegreerde 
printerbuffer, kan de aanschaf 
van zo’n T-switch ook aardig in 
de papieren lopen. 

De hier voorgestelde oplos- 
sing voor dit probleem ziet er 
heel anders uit. Veel computer- 
gebruikers hebben nog wel er- 
gens een verouderde PC of AT 
staan — compleet met interfaces 
en harde schijf. Wat ligt meer 
voor de hand dan deze machine 
op de één of andere manier tot 
printerserver te "recyclen"? En 
inderdaad: met behulp van cen 
klein beetje hard- en software is 
het mogelijk meerdere compu- 
ters tot een “lokaal printernet” 
te koppelen. Aan de kant van de 
cliënt (dat is dus de computer 
die een bestand wil laten prin- 
ten) is er geen extra hard- of 
software nodig. Deze oplossing 

neemt dus geen "һар" uit het 
werkgeheugen en werkt boven 
dien met alle operating systems 
en printers. De enige voorwaat 
de is dat er een parallelle prin 
terpoort aanwezig moet zijn, ol 
tewel: iedereen die zijn printer 
nu ook op de Centronics-inter 
face heeft aangesloten, kan van 
deze oplossing profiteren 

De hardware 

De printerserver, de compu 
ter die de data van de cliënt 
leest en vervolgens naar de 
printer stuurt, maakt daarvoor 
gewoon van de standaard paral 
lelle interface(s) gebruik. Voor 
het lezen van de data is echter 
een extra kaart nodig. Daarvoor 
zou men een gewone bidirectio 
nele interfacekaart kunnen ge 
bruiken, maar elk merk en type 
kaart zou dan weer op een ande 
re manier moeten worden aan 
gepast en bovendien heeft zo’n 
kaart meestal maar twee poor 
ten. Daarom is er een 1/О-Каам 
ontworpen die aan de eisen van 
de software voldoet en boven 
dien maximaal vier cliënten kan 
bedienen. 

De kaart simuleert, 
cliënt uit gezien, een gewone 
printer en levert dus exact de 
zelfde signalen als cen direct 
aangesloten printer. De speciale 
software heeft tot taak de te 
printen data van de cliënt in te 
lezen en vervolgens te printen 
De server kan één of twee prin 
ters aansturen die door maxi 
maal vier cliënten via een keu 
zeprogramma kunnen worden 
geselecteerd. De grootte van de 
printerbuffer wordt alleen be 
perkt door de beschikbare ruim 
te op de harde schijf van de ser 
ver. 

van de 

Centronics-interface 

De Centronics-interface is 
ontworpen voor parallelle data- 
overdracht. De acht bits van een 
byte worden niet na elkaar, 
maar gelijktijdig verzonden. De 
overdracht zelf verloopt volgens 
de handshake-methode, waarbij 
zender en ontvanger wederzijds 
het versturen en het ontvangen 
van data bevestigen. Omdat de 
Centronics-interface meestal 
unidirectioneel is, dus slechts 
geschikt voor eenrichtingsver- 
keer, bevestigt alleen de ontvan- 
ger de ontvangst van een teken. 

Afhankelijk van de uitvoe- 
ring beschikt de Centronics-in- 
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Zender 

DATA < Data geldig > 

ACKNLG 

BUSY 
i 

Ontvanger ] 

12 34 5 12 34 5 

1 = het te verzenden teken wordt op de datalijnen gezet 

2 = de data kunnen door de ontvanger worden ingelezen (STROBE-impuls) 

3 = ontvangstbevestiging van de data (ACKNLG-impuls) 
4 = de ontvanger data zijn verwerkt (BUSY = 0) 
5 = de ontvangen data zijn verwerkt (BUSY = 0) 

6 = IRQ afgewerkt 

Figuur 1. Door de overeenkomsten tussen de Centronics-interface 

1 = de periferie zet het te verzenden 
teken op de datalijnen 

2 = de data kunnen worden ingelezen (STROBE-impuls) 

3 = interne latch is bezet (data worden ingelezen) 
4 = IRQ genereren, er staat een teken klaar voor de CPU 

5 = teken wordt door de CPU gelezen 

7 = teken met goed gevolg ontvangen, 
volgend teken kan verzonden worden 

(links) en de 8255 (rechts) kan de schakeling eenvoudig blijven. 

terface over 14, 16, 24, 32 of 36 
verbindingen. Daarvan zijn er 
echter slechts elf onmisbaar 
voor de data-overdracht. De res- 
terende verbindingen worden 
gebruikt om bepaalde "perifere" 
situaties te signaleren (zoals 
“paper out"). Standaardisering 
is hier echter in veel gevallen 
ver te zocken. 

De STROBE-lijn is normali- 
ter logisch "1". Als deze lijn 
eventjes "O" wordt, is dit voor 
het perifere apparaat het teken 
dat er een geldig byte klaarstaat 
op datalijnen DATAO...DATAT, 
In rust is de ACKNLG-lijn 
eveneens logisch "1", Zodra het 
perifere apparaat de data in ont- 
vangst heeft genomen, bevestigt 
het de ontvangst door de ACK- 
NLG-lijn eventjes "0" te maken. 
Voor de data-overdracht is het 
ACKNLG-signaal niet persé 
noodzakelijk. Voor de ont- 
vangstbevestiging kan net zo 
goed het BUSY signaal worden 
gebruikt. Daarom wordt de 
ACKNLG-lijn door veel appa- 
raten niet gebruikt. Door middel 
van het BUS Y-signaal deelt het 
perifere apparaat aan de compu- 
ter mee of hij data kan ontvan- 
gen. Wanneer de BUSY-lijn 
door de ontvanger logisch "1" 
wordt gemaakt, kunnen geen 
data ontvangen worden. Bij lo- 
gisch "0" staat het apparaat 
klaar voor ontvangst. 

Printersimulatie 

Het IC 82C55 kan in drie 
verschillende modi gebruikt 
worden: 
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— "rechttoe/rechtaan" in-/uitvoer 
— geklokte in-/uitvoer 
— bidirectionele in-/uitvoer 

Bij vergelijking van de tijd- 
diagrammen van de 8255 (ge- 
klokt) en de Centronics-interfa- 
ce vallen bepaalde overeenkom- 
sten op. In beide gevallen wor- 
den eerst de data op de databus 
gezet. Met een negatiefgaande 
STROBE-puls wordt aan de 
ontvanger meegedeeld dat het 
teken in ontvangst kan worden 
genomen. De ontvanger zet het 
betreffende teken in een intern 
register en geeft te zender door 
middel van het IBF-signaal 
(Input Buffer Full) aan dat er 

geen volgend teken verwerkt 
kan worden. Dit komt exact 
overeen met het gebruik van het 
BUSY-signaal bij de Centro- 
nics-interface. Omdat het ACK- 
NLG-signaal van de Centro- 
nics-interface niet beslist nood- 
zakelijk is voor de data-over- 
dracht, is er verder geen 
software nodig om het dataver- 
keer tussen zender (de computer 

die een bestand wil laten prin- 
ten) en de ontvanger (dat is de 
computer die als server dienst 
doet) te regelen of te controle- 
ren. Het dataverkeer wordt ge- 
heel hardware-matig geregeld. 

Omdat het papier bij de prin- 
terserver nooit op kan raken, 
hoeven de andere door printers 
gebruikte statuslijnen пор 
slechts op een gedefinieerd ni- 
veau ("alles OK") gelegd te 
worden en het datatransport kan 
beginnen. De enige foutmelding 
die de zender kan verwachten is 
een timeout-melding, ten teken 

dat de geheugencapaciteit van 
de server op is en deze geen te- 
kens meer kan ontvangen — 
maar dat zal niet vaak voorko- 
men en dan nog alleen wanneer 

de server slechts een kleine 
harde schijf heeft of er sprake is 
van een extreem grote print- 
opdracht. 

De schakeling 

De hardware bestaat uit twee 
gedeelten. Het eerste deel is 
verantwoordelijk voor de adres- 
decodering en de busbuffering, 
terwijl het tweede deel zich met 
de communicatie met de cliént 
bezighoudt. De adresdecodering 
is gerealiseerd met D2, D3 en 
D4. D4 vergelijkt hier de toe- 

stand van adreslijnen A3...A9 
met de instelling van de DIP- 
schakelaars. Wanneer er een 
geldig adres op de adresbus 
staat (AEN = 0) en de instelling 
van de DIP-schakelaars over- 
eenkomt met de toestand van de 
adreslijnen, wordt een CS-sig- 
naal gegeven. Als het een T/O- 
operatie betreft, wordt CS door 
D3C definitief vrijgegeven. Af- 
hankelijk van de toestand van 
A2. wordt dan met D2A bepaald 
of D5 of D6 moet worden ge- 
selecteerd. D1 heeft tot taak de 
databus bidirectioneel te buffe- 
ren wanneer D5 of D6 geselec- 
teerd is. 

Het tweede deel van de scha- 
keling verzorgt de aansluiting 
van de cliënt op DS of D6. 

Figuur 2. De printerserver in volle glorie: vier PC's maken 

gemeenschappelijk gebruik van twee printers. 
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Figuur 3. Twee PIO’s van het type 82C55 vormen het hart van de printerserver-kaart. 
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Sub-D-connector X1 wordt op 
de kaart gemonteerd, terwijl 
X2...X4 als header zijn uitge- 
voerd. De connectoren voor 
cliénten 2...4 worden door mid- 
del van een simpele 1:1-flatca- 
ble op de betreffende headers 
aangesloten. De cliénten zijn op 
de server aangesloten door mid- 
del van een 25-polige verleng- 
of modemkabel. Bij het testen 
van de schakeling bleek een flat- 
cable-verbinding van 10 (!) m 
tussen cliént en server nog geen 
problemen op te leveren. 

Uitbreidingen 

Van de 48 beschikbare 1/0- 
lijnen zijn er 46 op de diverse 
headers beschikbaar. De kaart is 
zodoende wellicht ook interes- 
sant voor diegenen die een I/O- 
kaart voor algemene besturings- 
toepassingen zoeken. Een bij- 
zonderheid bij deze kaart zijn 
jumpers 1...12. De schakeling 
biedt veel configuratiemogelijk- 
heden. Voor het gebruik als 
printerserver hoeven (en 
mogen) er geen jumpers te wor- 
den geplaatst. Met behulp van 
de jumpers kan de kaart inter- 
rupts genereren, als de 82C55 in 
mode | of mode 2 wordt inge- 
steld. Het is mogelijk interrupts 
van poort A of poort B naar 
IRQ-lijnen 3...7 door te schake- 
len. Per IRQ-lijn mag echter 
slechts één jumper worden ge- 
plaatst, omdat anders twee uit- 
gangen met elkaar in botsing 
komen. Ook zijn bescheiden 
communicatie-toepassingen 
denkbaar, omdat de bidirectio- 
nele mode 2 van de 82C55 door 
de hardware wordt ondersteund. 
Door jumpers 11 en/of 12 te 
plaatsen worden alle signalen 
die voor bidirectionele commu- 
nicatie nodig zijn, op X1 en/of 
X3 gezet. 

Server-software 

De voor de server geschreven 
software bestaat in feite uit twee 
delen: de ontvangst en opslag 
van de te printen data van de 
cliént en het doorsturen van 
deze data naar de printer(s). 
Beide taken worden afwisselend 
in een lus uitgevoerd. Bij de 
ontvangst van de data is er cen 
klein probleempje: omdat de 
cliénten geen speciale soft- of 
hardware gebruiken, moet de 
server het einde van een print- 
opdracht herkennen door mid- 
del van een timeout-mechanis- 
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me. Wanncer er binnen een be- 
paalde periode geen nieuw 
teken wordt ontvangen, geldt 
een printjob als beéindigd. Tij- 
dens de testfase is gebleken dat 
een timeout van 30 s zelfs onder 
Windows voldoende is. 
Wanneer er hier toch problemen 
ontstaan, kunnen de timeouts 
natuurlijk ook langer gemaakt 
worden. 

De ontvangen data komen in 
eerste instantie in een buffer in 
het hoofdgeheugen terecht, en 
worden vandaar bloksgewijs als 
bestanden weggeschreven. Af- 
gezien van het feit dat op deze 
manier gebruik wordt gemaakt 
van de voorhanden capaciteit 
van de harde schijf, heeft deze 
werkwijze het voordeel dat na 
een fout of cen stroomstoring de 
data niet nogmaals naar de ser- 
ver gestuurd hoeven te worden. 
De bestandsnamen bestaan uit 
acht cijfers, waarvan he 
het nummer van de cliënt is, 
plus een extensie PLx. Hierin is 
x het nummer van de printer die 
het betreffende bestand moet 
uitprinten. Een buffergrootte 
van 4 Kb is tijdens de testfase 
optimaal gebleken voor een 
snelle data-overdracht. 

Zodra de server het einde van 
een printjob herkent, wordt deze 
in een wachtrij geplaatst. Om- 

wille van de eenvoud is er voor 
elke printer zo’n wachtrij in de 
vorm van een simpele lijst. Het 
programma maakt deze lijsten 
bij het opstarten aan en voegt 
alle bestanden die nog niet zijn 
uitgeprint automatisch toe. Bij 
het inlezen van de data zijn vier 
verschillende toestanden moge- 
lijk. In de toestand CIDLE 
wacht het programma op een 
teken. Wanneer er een teken op 
de ingang staat, wordt CSCAN 
actief. Daarbij wordt onder- 
zocht of het teken bij een stuur- 
commando hoort voor het selec- 
teren van de printerpoort. 
Wanneer dit het geval is, blijft 
CSCAN actief tot het einde van 
het commando bereikt is. Dan 
wordt indien nodig op een an- 
dere printer omgeschakeld 
waarna CIDLE weer actief 
wordt. Als het ontvangen teken 
niet tot een stuurcommando be- 
hoort, wordt het teken door 
CACTIVE ingelezen. 

Figuur 4. Voor eventuele latere 
uitbreidingen kunnen de interrupt- 

lijnen van de PC worden benut. 
Jumpers 11 en 12 maken 

bidirectionele data-overdracht 
mogelijk. De printerserver maakt 

van deze mogelijkheid 
geen gebruik. 

Wanneer het einde van de 
printopdracht is bereikt, komt 
deze in de wachtrij terecht en 
komt het programma weer in de 
toestand CIDLE. Als tijdens het 
inlezen blijkt dat er niet vol- 
doende ruimte is op de harde 
schijf, wordt CBUSY actief en 
wel zolang tot er weer ruimte is 
vrijgekomen (dat is het geval 
wanneer een bestand is uitge- 
print). Dan gaat het programma 
weer over tot CACTIVE. 

De uitvoer van de data naar 
de aangesloten printers is iets 
gecompliceerder en gaat vooral 
met meer controles gepaard, om 
onnodige wachttijden te voor- 
komen. Wanneer de wachtrij 
voor een printer leeg is, bevindt 
het programma zich in de toe- 
stand IDLE. Zodra een print- 
opdracht in de wachtrij staat, 
wordt ACTIVE actief. Dit blijft 

Onderdelen 

Drukregelaar 

R2,3,4,5 3k9 
RNI 8x 10k 

CI..6 100 n 

DI 74HCT245 
D2 74HCT 139 
D3 7400 

D4 TAHCTO88 
05,6 82655 

SI DIPSW8 
XI D-sub male 25-pol. 

X2,3.4 header 2x26-pol. 
print 

Optioneel: 

J1...10 JMP-3x1 
J11,12 JMP-2x1 
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Printerserver 

c't-katern 

Teken staat klaar 

Weer plaats in buffer 

Geen plaats meer 
in buffer 

Figuur 6. Het Figuur 7. De flexibiliteit van 
inlezen van de de printerserver maakt het 
tekens vormt uitprinten van de ontvangen 
geen probleem. data iets ingewikkelder. 

zo tot de printopdracht gereed is 
of deze wordt afgebroken. In 
dat laatste geval volgt INIT, de 
printer wordt geïnitialiseerd 
waarna het programma weer in 
de toestand IDLE terecht komt. 
Aan het einde van een printjob 
wordt CANCEL actief: de prin- 
ler voert (indien gewenst) cen 
nieuw vel in, waarna het pro- 
gramma weer in de IDLE-toe- 
stand komt. Wanneer er een 
fout is  opgetreden, wordt 
BAD STATUS actief, Hier- 
door verschijnt een foutmelding 
op het scherm waarna de 
WAIT STATUS wordt geac- 
tiveerd. Nadat de fout is gecor- 
rigeerd, bevindt het programma 
zich weer in dezelfde toestand 
als voor het optreden van de 
fout. 

Wanneer er cen printopdracht 
in de wachtrij staat, wordt deze 
daaruit gehaald, en start het uit- 
printen ervan. Indien gewenst, 
is het mogelijk om eerst een ti- 
telpagina af te drukken waarop 
de opdrachtgever voor de print- 
job is vermeld, zodat gemakke- 
lijk kan worden nagegaan wie 
voor welke stapel papier verant- 
woordelijk is. Met behulp van 
een configuratieprogramma 
kunnen zowel aan de cliént als 
aan de printers duidelijke, unie- 
ke namen worden toegekend die 
zowel op de monitor van de ser- 
ver als op het titelblad verschij- 
nen. Zo kan cliënt | bijvoor- 
beeld de naam "van Kooten" 
krijgen en cliént2 de naam 
"de Bie", terwijl printer 1 als 
"HP DeskJet" en printer 2 als 
"EPSON LQ850" bekend kun- 
nen staan. Na het titelblad 
wordt het bijbehorende bestand 
teken voor teken naar de printer 
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verzonden, vooropgesteld dat 
deze klaar is voor de ontvangst 
ervan. Eventuele foutcondities 
van de printer worden door de 
server op de monitor getoond 
(bijvoorbeeld “printer out of 
paper" of "printer not on-line"). 

Wanneer een printopdracht 
per ongeluk een keer bij de ver- 
keerde printer terecht komt, kan 
het proces door een druk op 
functietoets Fl worden afgebro- 
ken. Daarna wordt de gebruiker 
gevraagd het papier in de ande- 
re printer correct te positioneren 
en op een willekeurige toets te 
drukken. Vervolgens wordt 
deze printer geïnitialiseerd. Het 
handmatig positioneren van het 
papier is alleen nodig bij prin- 
ters die kettingpapier. verwer- 
ken, om te garanderen dat een 
nieuwe printopdracht na het 
initialiseren netjes linksboven 
op een nieuw vel begint. 

Het programma kan op twee 
manieren worden verlaten: 
“volgens het boekje" met een 
druk op F10 en in geval van een 
noodstop met een druk op 
CTRL+F10. Bij de eerste ma- 
nier worden alle onderhanden 
printopdrachten eerst nog afge- 
werkt. De tweede mogelijkheid 
(die alleen voor dringende ge- 
vallen bedoeld is) stopt het pro- 
gramma ogenblikkelijk. 

Elke DOS-cliënt heeft de 
mogelijkheid met behulp van 
het programma SET_LP en als 
parameter het printernummer (1 
of 2) van tevoren een printer te 
selecteren. Het programma 
stuurt een tien tekens lange 
code naar de server, hopelijk 
niet net tijdens het begin van 
een printjob (computers met een 
ander operating system moeten 

deze code op een andere manier 
versturen). De server let alleen 
op deze code als er geen print- 
opdracht wordt uitgevoerd, 
zodat men aan het einde van 
een opdracht de timeout moet 
afwachten voordat men van 
printer kan wisselen. Ten koste 
van deze (geringe) verminde- 
ring van de gebruiksvriendelijk- 
heid verloopt het datatransport 
tussen cliënt en server aanzien- 
lijk sneller. 

Met ееп configuratiepro- 
gramma kan de server-software 
aan de gebruikerswensen wor- 
den aangepast. Zoals al opge- 
merkt, kunnen aan de aangeslo- 
ten cliénten en printers duidelij- 
ke namen worden toegekend, 
waardoor minder misverstanden 
mogelijk zijn dan bij het ge- 
bruik van een simpele numme- 
ring. Ook kan per cliént worden 
bepaald hoe lang een timeout 
moet duren of al dan niet een ti- 

telblad moet worden afgedrukt 
en of na afloop van een printjob 
cen nieuw vcl moet worden in- 
gevoerd (form feed). 

Alle programma's zijn in 
Turbo-Pascal 6.01 geschreven 
en uiteraard uitvoerig getest. 
Het serverprogramma is voor 
een zo hoog mogelijke snelheid 
geschreven, hetgeen — het moet 
eerlijkheidshalve worden toege- 
geven — enigszins ten koste is 
gegaan van de overzichtelijk- 
heid en de uitwisselbaarheid. 
Op sommige plaatsen wordt 
rechtstreeks uit de BIOS-RAM 
gelezen om bepaalde informatie 
(systeemtijd, interface-adressen 
en informatie over ingedrukte 
toetsen) zo snel mogelijk be- 
schikbaar te hebben. Er is be- 
wust afgezien van de verdeling 
van de sourcecode in modulen 
in de vorm van units om het 
aantal long-jumps zo gering 
mogelijk te houden. 

+ 
* Project: PRINTERSERVER 
* File: 
* Stand: 30.08.1992 (nl) 
* Taal: Turbo Pascal 6.01 
* 
* 
* 
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1 
2 
3 
4 

5 
6 
T: 
8 
9 

10 
11 
12 
13 PROGRAM pserve; 
14 
15 USES crt, dos; 
16 
17 
18 
19 
20 

CONST 
pgnversion = 
STATUS_NORMAL = 
STATUS_BUSY = $10; 

21 SET_STROBE = $1d; 
22 RESET_STROBE = $1с; 
23 SELECT_PRINTER = $0c; 
24 — INIT PRINTER = $08; 
25 STATUS MASK = $b0; 

ditkkkkibttkk kddkkkk i dienen nex 

PSERVE.PAS (excerpt) 

6. Rieder & A. Zeller / c't 

ТТТ 

) 
D 
x} 
+} 
*) 
*) 
*) 
*) 

Deze listing is slechts een uittreksel. Het volledige programma } 
staat op Elrad verzameldiskette 4.0-93 ) 

!3.03nL'; { Program version ) 
$90; { Printer control ) 
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26 NO_PAPER = $20; 133 Ian WHILE NOT KeyPressed 00 +++ } 
27 maxprinter = 1; (Number of printers - 1 } 134 WHILE (keyboard start = keyboard end) DO BEGIN 28 maxclient = 3; Number of users - 1 } 135 { tttterter Check users tteexexee } 29 H = 859; { Scancodes Functionkeys } 136 FOR ploop := 0 TO config.actclient DO 30 10 = #68; 137 CASE clientCploop].status OF 
31 Ctrl_F10 = #103; 138 CIDLE : { Wait } 
32 minbuffersize = 50; { min. disk-space on drive [KB] } 139 IF (end_flag = FALSE) THEN BEGIN 33 emd_strg 1 STRING = 'yqxYüXyqxz'; 140 CASE ploop OF 34 14 0 : cstatus Port [port c1J AND $08 ); 35 TYPE 142 1 : cstatus Port [port c1] AND $01 ); 36 stri? = STRINGL121; 143 2 : cstatus ( Port [port c2J AND $08 ); 37 queue ptr = ^queue type; 144 3 : estatus :- ( Port Cport_c2] AND $01 ); 38 queue_type = RECORD 145 END; 
39 file name : str12; { Filename } 146 IF (cstatus <> 0) THEN BEGIN 40 file size : LongInt; { Filesize } 148 client[ploop].bufptr := 0; 
41 destination : WORD; { Target printer } 149 client[ploop].status := CSCAN; 
42 owner : WORD; { User H 150 END; 
43 next entry : queue ptr; { Next Job } 151 END; 
44 END; 152 CSCAN : € check status port } BEGIN 45 buffer type = ARRAYLO..4095] OF BYTE; — ( buffer H 153 CASE ploop OF 
46 pstatus_type = (IDLE,ACTIVE,CANCEL, INIT, 154 0 : cstatus := ( Port [port c1J AND $08 ); 47 BAD STATUS,WALT STATUS); 155 1: cstatus := ( Port [port c1] AND $01 ); 48 cstatus_type = (CIDLE,CSCAN,CACTIVE,CBUSY); 156 2 : cstatus ( Port [port c2J AND $08 ); 49 printer type = RECORD 157 3 : cstatus := ( Port [port c2] AND $01 ); 50 prn name :ostr12; ( Printer nane ) 158 END; 
51 baseaddress : WORD; ( Basic-Portaddress) 159 IF (cstatus <> 0) THEN BEGIN 52 active job : queue ptr; — ( Job pointer } 160 CASE ploop OF 53 status : pstatus_type;{ Status ) 161 0 : ccharac := Port (port all; 54 Old status : pstatus type;( Saved status ) 162 1 : ccharac Port Cport_b1]; 55 fp s PILE; { Print file T 163 2 : ccharac Port [port a2]; 
56 buffer : buffer type; С buffer ) 164 3 : ccharac := Port [port Mi: 57 buflen ` WORD; ( Buffer size › 165 END; 58 bufptr : WORD; { Buffer index 166 IF (Chr(ccharac) <> 69 END; 167 cmd_strg(clientCploop].bufptr+1] ) THEN BEGIN 70 config type = RECORD 168 INC(clientCploop].jobcount); n client : ARRAYLO..maxclient] OF stri2; { User name } 169 GotoXY(34,8*ploop); 
72 timeout : ARRAYLO..maxclient] OF WORD;{ User timeout in seconds } 170 Write(clientLploop]. jobcount:5); 73 lpt ` ARRAYCO..maxprinter] OF str12; { Printer name } 171 GotoXY(21,8*ploop) ; 
74 banner page: ARRAYCO..maxprinter] OF WORD;{ Banner-page ) 172 Write('* AKTIEF *'); 
15 Formfeed : ARRAY С 0..MaxPrinter 2 OF WORD; 173 generatefilenane(lastfile, 76 actprinter : WORD; { Number of printers ) 174 client[ploopl. file nane); 77 actclient — : WORD; { Number of users ` ) 175 clientCploop).file_namel1] := 78 baseaddress : WORD; { card I/0-Address } 176 Chr(Ord(*0')+ploop); 79 END; 177 clientCploopJ. file name := 
80 client type = RECORD 178 clientCploopJ.file name + 81 act prn =: WORD; { Printer number ) 179 Chr(Ord(‘0')+clientCploop).act_prn); 82 timeout — : LongInt; ( Timeout in Timer-ticks } 180 Assign(client(ploop]. fp, 83 fp : FILE; { Input file } 181 clientCploop].file_name); 84 file name : str12; € Filename } 182 Rewrite(client(ploop].fp,1); 85 buffer : buffer type; { Buffer } 183 client{ploop].bufptr := 0; 
86 bufptr : WORD; { Buffer offset ) 184 IF (config.banner, pageLclientL[ploopJ.act prn] = 1) 87 status : cstatus type; { Status ) 185 THEN banner, page(client[pLoopl.buffer, 88 jobcount : WORD; { Job number ) 186 clientCploop].bufptr, 89 END; 187 config.client[ploop]); 90 VAR 188 clientCploop].bufferlclientLploop].bufptr] := 91 config : config type; { configuration) 189 ccharac; 
92 printer + ARRAYLO, .maxprinter] OF printer type;( Printer } 190 client[ploop]. timeout systemtime; 93 client ` ARRAYCO. .maxclient] OF client_type;{ User } 191 client[ploop].status ACTIVE; 94 queue root : ARRAYCO..maxprinter] OF queue ptr; { Queue } 192 active clients :- 
95 queue last : ARRAYCO..maxprinter] OF queue ptr; 193 active clients OR (1 SHR ploop); 96 element 1 queue ptr; ( Save pointer ) 194 END ELSE 
97 key,key2 — : CHAR; { Keyboard buffer } 195 IF (elientEploopl.bufptr = 98 bufferfree : LongInt; ( free buffer entry } 196 Length(cmd_strg)-1) THEN BEGIN 99 queuesize : LongInt; ( queue size ) 197 REPEAT 

100 status : WORD; ( save status ) 198 CASE ploop OF 101 systentime : LongInt ABSOLUTES0040:$006c;{ Time for timeout } 199 0 : estatus := ( Port [port c12 AND $08 ); 102 lastfile — : LongInt; { last filenumber } 200 1: C Port [port c12 AND $01 ); 103 killprn : WORD; { Cancel job } 201 2: ( Port Cport_c2] AND $08 ); 104 ps : WORD; { Statusvariable 3 202 3 : cstatus :- ( Port [port c2] AND $01 ); 105 ploop : WORD; { loopcounter H 203 END; 
106 estatus : Byte; ( userstatus OG 204 UNTIL (cstatus <> 0); 107 ссһагас 2 BYTE; C Char. from user A 205 CASE ploop OF 108 cursorform : WORD ABSOLUTE $0040:$0060; С Cursorlook ) 206 0 : ccharac :- Port Lport all; 109 savecursor : WORD; { cursorlook at PGN-Start } 207 T: Port [port b11; 110 saveexit : POINTER; ( Address of EXIT-Routine } 208 2915 Port [port a21; 111 bufptr : AWORD; { easy access } 209 3 : ccharac := Port Cport_b2]; 112 port al : WORD; { I/0-address 8255-card ) 210 END; 
113 port bi : WORD; 211 DEC(ccharac,Ord('0')); 114 port c1 : WORD; 212 IF (ccharac «- maxprinter) THEN 115 control 1 : WORD; 213 clientCploop].act_prn := ccharac; 116 port a2 : WORD; 214 GotoXY(45,8*ploop); 
117 port_b2 : WORD; 215 Write(printer[clientploop].act, prnl.prn name, 118 — port c — : WORD; 216 ! 1: (12-length( 119 Control A : WORD; 217 printerCclientCploop].act_prn].prn_name))); 120 keyboard start : WORD ABSOLUTE $0040:$001a;{ Keyboardbuffer } 218 client[ploopl.status := CIDLE; 121 keyboard_end WORD ABSOLUTE $0040:$001c; 219 D; 
122 end_flag BOOLEAN; { Variables for program end } 220 INC(clientLploop].bufptr); 123 active_printers : WORD; 221 END; 
124 active_clients : WORD; 222 END; 
125 LABEL SHUTDOWN; 223 CACTIVE: { Read } BEGIN 
126 {...} 224 CASE ploop OF 
127 225 D : cstatus ( Port [port c11 AND $08 ); 128 { * Mainprogram +} 226 1 : cstatus ( Port [port c1] AND $01 ); 29 227 2 : cstatus Port [port c2] AND $08 ); BEGIN 228 3 : cstatus := ( Port [port c2] AND $01 ); init рот; 229 END; 

REPEAT 230 IF (cstatus <> 0) THEN BEGIN 
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TE: 231 CASE ploop OF END; 

ij 232 0 : ccharac := Port Cport all; CANCEL: ( End of print-job } 

233 1 : ccharac Port [port bil; IF((PortCprinterLploop].baseaddress+1JAND STATUS MASKO- 

234 2 : ccharac Port [port ai): STATUS NORMAL) THEN BEGIN 

Hu 235 3 : ccharac := Port [port Mi: if (config.FormFeed[ploop] = 1) THEN 

236 END; Port CprinterLploop].baseaddress] := 12; 

| 237 bufptr := aclientLploop].bufptr; ASH 
| 238 clientLploopl.bufferL[bufptr^] := ccharac; ADD DX, 2 

ii Di 239 INCCbufptr^); NOV AL, SET, STROBE 
240 IF (bufptr^ = 4096) THEN BEGIN QUT DX, AL 

241 BlockWritelclientEploop]. fp, ШИ AL, RESET, STROBE 
| 242 clientLploop].buffer, OUT DX, AL 

Vd) 243 clientCploop].bufptr,status); END; C ASM ) 
! 244 client[ploop].bufptr := 0; printer[ploopl.status := IDLE; 

245 DEC(bufferfree,4); active_printers := 

246 show_buffer_size(bufferfree); active_printers XOR (1 SHL ploop); 

247 IF (bufferfree < ninbuffersize) THEN IF ((end flag = TRUE) AND 
248 POR LE status :- CBUSY; (active printers = 0) AND 

I| 249 (active clients = 0)) THEN 
(| 250 Zeg) timeout := systentine; GOTO SHUTDOWN; 

| (| 251 END 
252 Ше BEGIN ELSE BEGIN 
253 IF (Abs(systemtime-client(ploop].timeout) >= printer[ploopl.old status := printer[ploopl.status; 

254 config.timeout[ploopl) THEN BEGIN printer[ploopl.status := BAD, STATUS; 
255 BlockWrite(clientCploop]. fp, END; 
256 clientCploop].buffer, INIT: {£ Cancel job } 

| 256 client(ploop].bufptr,status); IF((Port[printer[ploopl.baseaddress*1]AND STATUS_MASK)= 

\ (Ц 257 DEC(bufferfree, STATUS_NORMAL) THEN BEGIN 

"7 258 1+(clientLploop].bufptr DIV 1024); print_init(printer[ploop].baseaddress); 

! 259 show buffer size(bufferfree); GotoXY (5,20); 
260 New(element); Write! L^ config. IptEploop,'1 0; 

(ON 261 IF (element = NIL) THEN HALT(1); Write('Papier positioneren - Druk op een toets'); 

| 262 elenent^.file name := key? ;= ReadKey; 

| 263 clientploopJ.file name; GotoXY (5,20); 
264 elenent^.file size := Write(! 5 
265 FileSize(clientLploop]. fp); Y ie 
266 element*.owner := ploop; printerCploop].status := IDLE; 

267 element*.next_entry WIL; active_printers {= 

268 elenent^.destination active printers XOR (1 SHL ploop); 

"| 269 clientCploop].act_prn; IF (Cend_flag = TRUE) AND 

d 270 IF (queue_rootCclientCploop].act_prn] = NIL) THEN (active printers = 0) AND 

271 queue. root[clientL[ploopJ.act prn] := element (active clients = 0)) THEN 
272 ELSE GOTO SHUTDOWN; 

273 queue LastLclient[ploopl.act prnJ^.next, entry:- END 
274 element; ELSE BEGIN 

| 275 queue_lastCclientCploop].act_prnd iz element; printer[ploopl.old status := printer(ploop].status; 

| 276 queuesize queuesize + 1; printerCploop].status :- BAD STATUS; 

| 277 show_queue_! size(queuesize); ND; 

278 Close(clientCploop]. ACTIVE: ( Print a character } 

279 client{ploop].status CIDLE; IF((PortCprinterCploopJ.baseaddress+1JAND STATUS_MASK)= 

"M 280 active clients := STATUS NORMAL) THEN BEGIN 
281 active clients XOR (1 SHL ploop); IF (printerLploop].. bufptr <> 

282 GotoXY(21, SUE printerCploop].buflen) THEN BEGIN 

| 283 Write(! Port (printer[ploopl.baseaddress] : 

| 284 GotoxY (34, Moto WEE 
285 Write(’ "); ASM 
286 IF (Cend_flag = TRUE) AND ADD DX, 2 

1 287 (active printers = 0) AND MOV AL, SET STROBE 
288 (active clients = 0)) THEN GOTO SHUTDOWN; OUT DX, AL 

| 289 END; NOV AL, RESET STROBE 

| 290 END; OUT DX, AL 
| 291 END; END; { ASN ) 

| 292 CBUSY: { No bufferspace anymore } INC(printerCploop].bufptr); 
293 IF (bufferfree >= minbuffersize) THEN END 
294 clientCploop].status := CACTIVE ELSE BEGIN 

295 ELSE BlockRead(printerCploop]. fp, 

296 client(ploop].timeout := systentime; printerCploop].buffer, 

| 297 END; SUE preter proas buflen); 

298 (ass Printer Loop eene ) printer[ploopl.bufptr : 
| 299 FOR ploop := 0 TO config.actprinter DO IF (printerCploop]. ен = 0) THEN BEGIN 

300 CASE printer[ploopl.status OF Close(printerCploopd. fp); 
| 301 IDLE : ( Wait / Queue empty ) Assign(printer(ploop]. fp, 

Up 302 IF ( (end flag = FALSE) AND printer[ploopl.active job^.file name); 
303 (queue root[ploopl <> NI) THEN BEGIN Erase(printerL[ploopl.fp); 

ji 304 printer[ploopl.active job := queue_rootCploop]; INC(bufferfree, 
305 queue_root[ploop] (printer[ploopl.active job^.file size 

| 306 queue_root[ploop)*.next_entry; DIV 1024)+1); 
| 307 GotoXY(61,15*ploop); show buffer size(bufferfree); 

! 308 Write(config.clientl Dispose(printerCploop]. active_job); 
309 printerCploop].active_job*.owner]); printer[ploopl.active j PI 

: 310 Assign(printerLploop]. fp, GotoxY(61,15+ploop); Tritel 335 

311 ae Ge | job^.file name); printer[pLoop]. status := CANCEL; 

312 Reset(printer[ploop].fp,' END; 
313 BlockRead(printer[ploopJ. Ti petten laa] buffer, END; 

| 314 4096,printerCploop].buflen); END 
| 315 printer[ploop. bufptr := 0; ELSE BEGIN 

316 queuesize :- queuesize - 1; printer[ploopl.old status := printerlploopl.status; 
317 show queue : size(queuesize); printer[ploopl.status :- BAD STATUS; 

318 printer[ploopl.status := ACTIVE; END; 
319 active printers := BAD STATUS: { Print an error message ) 

320 active printers OR (1 SHL ploop); BEGIN 
321 END ps:=(PortCprinterCploop].baseaddress+1JAND STATUS_MASK); 

322 ELSE IF ((end_flag = FALSE) AND IF (ps <> STATUS NORMAL) THEN BEGIN 

323 (( Port CprinterLploop].baseaddress + 1] AND GotoXY(21,15*ploop); 
324 STATUS MASK ) <> STATUS NORMAL) )THEN BEGIN IF (ps AND NO PAPER = NO PAPER) THEN 

325 printer[ploopl.old status :- printer[ploopl.status; WriteC*Papier op!') 

326 printer[ploop].status :- BAD STATUS; ELSE IF (PS AND STATUS BUSY «» STATUS BUSY) THEN 
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425 Write('Printer niet on-Line!'); 
426 END; 
427 printer[ploopJ.status :- WAIT STATUS; 
428 * 
429 WAIT STATUS: { Wait for normalstatus } 
430 IF ((Port[printerI[ploopl.baseaddress*11AND STATUS MASK)- 
431 STATUS NORMAL) THEN BEGIN 
432 printer[ploopJ.status := printer[ploopl.old status; 
433 GotoXY(21,15*ploop); 
434 Write! Ms 
435 END; 
436 END; 
437 END; 
438 key := ReadKey; 
439 IF (key = #0) THEN key :- ReadKey 
440 ELSE key := #0; 
441 CASE key OF 
442 F1 : IF (active printers <> 0) THEN BEGIN 
443 GotoXY(5,20); 
444 Write Welke printjob moet afgebroken worden?', 
445 * (0 ~ Afbreken)'); 
446 REPEAT 
447 key2 := UpCase(ReadKey); 
AAR UNTIL ( (key2 >= 40") OR 
449 (key2 <= Chr(config.actprintersürd(^1')))); 
450 GotoXY (5,20); Write(' a 
451 , "n 
452 IF (key? > '0') THEN BEGIN 
453 killprn := Ord(key2) ~ Ord('1); 
454 IF (printerCkillprnd.status = ACTIVE) THEN BEGIN | 
455 Close(printerCkillprnd. fp); 
456 Assign(printerLkillprn].fp, 
457 printerLkillprnJ.active, job^.file name); 
458 Erase(printerCkillprnd. fp); 
459 INC(bufferfree, 
460 (printerCkillprnJ.active_job*.file_size DIV 1024)+1); 
461 show_buffer_size(bufferfree); 
462 Dispose(printerCkillprnJ.active job); 
463 printer[killprnd.active job := NIL; 
464 GotoXY(60,15*killprn); Write(! "s 
465 printerCkillprnd.status :- INIT; 
^66 END ELSE 
467 Write(#7); 
468 END; 
469 END; 
470 Ctrl_F10 : BEGIN 
471 Clrser; 
472 WriteLn('PrinterServer V ',pgmversion); 
473 Writeln; 
474 Writeln('Gestopt: huidige bestanden worden gewist!'); 
475 Writeln; 
476 FOR ploop := 0 TO config.actclient DO 
478 IF ( (clientCploop].status = CACTIVE) OR 
479 (clientploopl.status = CBUSY) ) THEN BEGIN 
480 CloselclientEploop]. fp); 
481 Vriteln(! Wissen: < ', 
482 config.clientCploop],' > ', 
483 clientCploop). file nane); 
484 Assign(clientLploop].fp,clientCploop]. file nane); 
485 EraselclientEploop]. fp); 
486 END; 
487 Writeln; 
488 HALT(1); 
489 END; 
490 F10: IF (end flag = FALSE) THEN BEGIN 
491 GotoXY(5,20); 
492 Write('Programma stoppen? [J/N1'); 
493 REPEAT 
494 key2 := UpCase(ReadKey); 
495 UNTIL ( (key2 = 'J') OR 
496 (key2 = 'N')); 
497 Foto! (5,20); 
498 Write(! i 
499 IF key2 = 'J' THEN BEGIN 
500 end_flag := TRUE; 
501 GotoXY(5,21); 
502 textattr:= textattr OR blink; 
503 Write('Server Shutdown....'); 
504 NormVideo; 
505 END; 
506 END; 
507 END; 
508 SHUTDOWN: 
509 UNTIL (Cend_flag = TRUE) AND 
510 (active printers = 0) AND 
511 (active clients = 0)); 
512 ClrSer; 
513 END. 

Listing. Het programma voor de printerserver 
(om plaatsredenen zijn hier alleen de declaraties en het 
hoofdprogramma afgedrukt) regelt de verdeling van de 
printopdrachten van maximaal vier computers over 
een of twee printers. 
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EINDELIJK ! 

EMUF's en EPAC's 
nu ook in Nederland verkrijgbaar. 

De ,,single board" microprocessor-systemen lever- 
baar met vele microprocessoren zoals 6502 - 6504 - 
68000 - 68008 - Z80 - 8086 - 80C552 - 80C535 e.a. 
Er is voor iedere uitvoering ook een ontwikkelings- 
systeem. De jongste telg : de ,dwerg" met de 68C1 1 
is nog geen 6 x 6 cm groot ! 

Door de grote productie betrouwbaar en goedkoop ! 
Ook voor U is er zeker een geschikt „single board”. 

Wij leveren ook de onderdelen voor alle andere 
in ELRAD beschreven projecten. 

digi-d[] 
Edelstenenbaan 19 3402 XA IJsselstein 

Tel.: 03408 - 83839 / 70051Fax.: 03408 - 70051 

G 
printservice 
Laurierstraat 15, 8400 Oostende, 
Tel. (059) 50 82 19 

(advertentie) 

By.b.A 
Fax: (059) 8056 51 

PRINTEN: enkelzijdig Opties: soldeermasker 
dubbelzijdig komponentenopdruk 
doorgemetaliseerd goudkonnektoren 
SMD hot air leveling 

Toezenden van Layout ook per diskette & modem 

Ook LAYOUT SERVICE en BESTUKKING 

ZEER SNELLE SERVICE 
Prototypes: 48 UUR 
Kleinere reeksen: 5 WERKDAGEN 
Grotere reeksen: MAXIMUM 2 WEKEN 

PRIJZEN: NETTO ALLE OPSTARTKOSTEN INBEGREPEN 

Exakte prijzen onmiddellijk per telefoon of fax te 
bekomen 
Open gedurende het hele jaar 
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67 Hz VGA-refresh-rate: software onder OS/2 

Ralf Seidel 

Er zijn nog steeds te 
weinig drivers voor VGA- 
kaarten onder OS/2. Nog 
slechter staan de zaken er 
voor als het niet alleen 
gaat om resoluties hoger 
dan 640 x 480 pixels maar 
om een refresh-rate die 
hoger is dan 60 Hz. 
Een met behulp van een 
DOS-assembler 
geschreven, kleurecht 
OS/2-programma maakt 
aan dit gebrek een eind. 

In het januari-nummer van 
Elrad is onder de titel "Frequen- 
tiewisselaar" hetzelfde onder- 
werp onderhanden genomen. 
Daar werd beschreven hoe met 
de soldeerbout de oscillatorfre- 
quentie veranderd kan worden 
om een hogere beeldherhalings- 
frequentie te bereiken [2]. 

Bij de moderne VGA-kaarten 
die met een frequentiesynthesi- 
zer alle frequenties uit slechts 
één of twee kristallen afleiden, 
loopt het verwisselen van de 
kristallen nogal eens mis. Hier 
nu derhalve een software-versie 
die geschikt is voor OS/2. 

Protectieproblemen 

Het grote probleem bij OS/2 
is de protectie tegen directe ac- 
ties op de hardware (I/O-com- 
mando's). Maar die heb je nou 
eenmaal nodig om de refresh 
rate van een monitor te verho- 
gen. Het operating system is 
tweevoudig afgeschermd: 

1. De gebruiker kan bepalen of 
lO-commando's zijn toege- 
staan, en zo ja, welke program- 
ma's van die commando's ge- 
bruik mogen maken. In 
CONFIG.SYS is daarom het 
statement IOPL (I/O-privileges) 
toegevoegd. Definieert men 
bijvoorbeeld ropt=Yes, dan 
mag elk programma op de hard- 
ware ingrijpen. Sinds versie 1.2 
van OS/2 kan dit commando 

o 

VGA en OS/2 

Ergo-VGA met OS/2 

meer gericht worden toegepast, 
zodat afzonderlijke program- 
ma’s dit privilege kunnen krij- 
gen: 

IOPL=SKYCHART,67HZOS2 

Nu mogen alleen de program- 
ma’s met deze namen op de 
hardware ingrijpen. OS/2 breekt 
andere programma’s met een 
foutmelding af, zelfs als die op 
de onderstaande wijze gepro- 
grammeerd en gelinkt zijn. 

2. leder programma dat direct 
met de hardware in contact wil 
treden, moet de daarvoor be- 
nodigde routines in cen speciaal 
segment verzamelen. Dit seg- 
ment moet bij het linken met 
behulp van een entry in cen 
"LINK-module-dcfiniticbestand" 
(*.DEF) als /O-geprivilegieerd 
worden gekenmerkt (het is 
overigens toegestaan om meer 
van dit soort segmenten te defi- 
niéren). Het segment met de 
startroutine heeft echter niet de 

NAME 67Hz0S2 

SEGMENTS 

IOPL READONLY 

READONLY 

; Module-definitiebestand voor de Linker 

DESCRIPTION '67 Hz schermfrequentie ingeschakeld" 

TOCODE CLASS 'CODE' PRELOAD EXECUTEONLY 

PROG CLASS 'CODE' PRELOAD EXECUTEONLY 

beschikking over /О-соттап- 
do's. 

Wat ligt er verder op 
het bordje? 

Het assemblerprogramma 
67HZOS2.ASM is simpel ge- 
houden. Het beperkt zich er toe 
na een aanroep om te schakelen 
van de 25-MHz- naar de 28- 
MHz-oscillator. Het bewaakt niet 
zelfstandig de mode-wisselingen 
die plaatsvinden door het om- 
schakelen in vol-scherm-sessies. 

Het hoofdprogramma bestaat 
slechts uit een subprogramma- 
call, waarin de in [1] beschre- 
ven  frequentie-omschakeling 
plaatsvindt. Omdat hiervoor 
1/O-commando’s nodig zijn, 
staat deze routine in een eigen 
segment. Wie beschikt over de 
Turbo-assembler TASM, moet 
aan het begin de aanwijzing 
NOSMART opnemen. TASM 
genereert dan echte FAR-calls. 

Om een loepzuiver OS/2- 
programma te maken, moet 
men voor het linken het met 
OS/2 meegeleverde LINK.EXE 
gebruiken (de correcte call staat 
in de kop van de listing). De 
enige gebruikte systeemroutine 
(DosExit) zit in de library DOS- 
CALLS.LIB, Die wordt bij 
OS/2 eveneens meegeleverd. 

Zoals gezegd, de omscha- 
kelinformatie gaat na elke 
mode-wisseling verloren. Het 
omschakelprogramma moet dus 
telkens opnieuw worden aange- 
klikt. Afhankelijk van de ge- 
bruikte monitor verandert de 
grootte of de plaats van het 
scherm bij het omschakelen een 
beetje. Omdat bij een heel don- 
kere achtergrond het verschil in 
flakkering niet onmiddellijk kan 
worden waargenomen, is die 
verandering van de schermgeo- 
metrie ook in de testfase een 
goede indicatie dat het pro- 
gramma functioneert. 

Literatuur 

[1] Martin Gerdes, Sieben Hz für 
null DM, c't 1992, Heft 1, 

blz. 154, Verlag Heinz Heise, 

Hannover 
12] G. Hechtle, D. Grell, Frequen- 

tiewisselaar, ELRAD 1/93, 
blz. 54 

mov 

in 
and 

or 

mov 

05/2. 
De module-definitie-file voor de linker van 

out 
ret 

setref endp 
iocode ends 

; Clock-bits wissen 

; 28 MHz inschakelen 

; Misc Out-register schrijven 

; Segmentdefinitie 
jocode segment para public ‘code’ 
setref proc far 

; Misc Out-register lezen 

; - Begin van het programma | 
5 

dx, 03CCh 

al,dx 
al,0F3h 

al,0C4h 

dx, 03C2h 
dx,al 

1 

2 
3 
4; 
5 ; Na het assembleren met TASM of met NASM 
6 ; Linken met de 05/2-Linker. De call is: 
7 ; Link 67hzos2,,,,67hzos2 /PN:vio; 
8 
9 

10 ;NOSMART ; Aanwijzing voor de Turbo Assembler 
11 } om far calls te genereren 
12 
13 INCLUDELIB C:\os2\doscalls 
14 ; Standard-0S/2-Library meenemen 
15 .286 
16 ; - Declaratie externe procedures 
17 
18 extrn DosExit: far 
19 
20 ; - Definitie stacksegment 
21 stack segment para stack 
22 dw 256 dup's") 
23 stack ends 

; - Hoofdprogramma 

prog segment para public ‘code’ 
; Segmentdefinitie 

assume cs:prog, ds:nothing, es:nothing, ss: stack 
main proc 
start: pusha ; aanroep frequentiewisseling 

call far ptr setref 
popa ; klaar 
push 1 
push 0 
call DosExit 

main endp 
ends prog 
end main 

Het assemblerprogramma om naar een 
beeldfrequentie van 67 Hz om te schakelen 
kan met DOS-assemblers worden vertaald. 
Het moet echter worden gelinkt met 
LINK.EXE van OS/2. 
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Digitale 
audio-interface 
Deel 3: 
Ingangsschakeling, klokregeneratie en netvoeding 

Steffen Schmid 

Na twee delen theorie 
dan nu de praktijk: 
een modulaire 
decoderschakeling 
voor de weergave van 
de stuurdata. 

л N 

D. decoderschakeling die 
in dit en het volgende deel van 
deze reeks artikelen wordt be- 
schreven, decodeert de channel- 
status-bits, en toont vrijwel alle 
daarin vervatte stuurinformatie 
op een display: 

- emphasis 

— kopieerbeveiliging 

— categoriecode 

— samplefrequentie en de nauw- 
keurigheid daarvan 

De decoderschakeling bestaat 
uit verschillende insteekkaarten 
die zijn ontworpen voor een 
Vero-systeemkast. Deze kast 
lijkt op een 19"-rack, maar is 
half zo groot. 

Het basissysteem van de deco- 
der bestaat uit de volgende deel- 
schakelingen: 

— ingangsprint 

= PLL-kaart 

— demodulatorkaart 

— decoderkaart plus display 

— voedingsprint 

Optioneel kan men nog cen in- 
gangskeuzekaart inbouwen, 
waarmee de signalen van zes di- 
gitale ingangen naar keuze naar 
twee uitgangen kunnen worden 
geleid en waarmee de decoder 
op één van die zes signaalbron- 
nen kan worden aangesloten. Als 
onderdeel van een digitale HiFi- 
installatie vormt dit een comfor- 
tabele uitbreiding van de analoge 
ingangskeuzeschakelaar. Als 

is een scanner ingebouwd 
standig signaalvoerende 

ingangen kan selecteren. 

Het bussysteem 

De afzonderlijke deelschakelin- 
gen (kaarten) van de decoder 

staan met elkaar in verbinding 
via een busprint. Deze wordt in 
de volgende aflevering bespro- 
ken. Het verdient aanbeveling 
om tot dat moment de voor het 
testen noodzakelijke verbindin- 
gen tussen de kaarten proviso- 
risch te maken met behulp van 
21-polige DIN41617-contact- 
strips. De aansluitingen van de 
bus — voor zover nu reeds van 
belang — en de betekenis van de 
verschillende signalen zijn in 
tabel 4 opgesomd. 

De ingangsprint 

Figuur 13 toont het uitgewerkte 
schema van de ingangsschake- 
ling. Linksonder ziet men de 
optische ingang en daarboven 
de coaxiale ingang. De eerste is 
opgebouwd rond de geinte- 
greerde ontvangermodule 
TORX173 van Toshiba. Deze 
module is geschikt voor print- 
montage, heeft een behuizing 
van geleidende kunststof en kan 
afstanden overbruggen van 
maximaal 10 m — dat is onge- 
veer het dubbele van de afstand 
die de zenders en ontvangers in 
consumentenelektronica door- 
gaans kunnen overbruggen. De 
voedingsspanning voor de mo- 
dule moet extern met een LC- 
netwerkje gefilterd ^ worden 
(L101, C101). De coaxiale in- 
gang is opgebouwd rond G101 
(dat is dezelfde schakeling als 
in figuur 7b). Als ontvanger 
wordt een IC van het type 
SN75179 gebruikt, een RS422- 
interfacechip met zender en ont- 
vanger. Dit IC is geschikt voor 
symmetrische verbindingen. 
Het voordeel daarvan is dat het 
datasignaal niet op een gelijk- 
spanningscomponent gesuper- 
poneerd hoeft te worden. De 
ontvanger reageert op een in- 

gangssignaal met een (top-top) 
niveau van 0,4 V, en is als 
TTL-IC bijzonder robuust. 

Met R101 wordt de coaxkabel 
afgesloten. Condensator C102 
verzorgt de vereiste galvanische 
scheiding en C103 blokkeert 
gelijkspanningen aan de uitgang 
van de ontvanger. Dit is nood- 
zakelijk omdat G101 een in- 
gangstrap met Schmitt-trigger- 
eigenschappen heeft, waarvan 
de schakeldrempels ѕутте- 
trisch ten opzichte van massa 
liggen. Wanneer het ingangssig- 
naal wegvalt, blijft de uitgang 
van GIOI "hangen" op het laatst 
verzonden signaalniveau. Dit is 
ongewenst omdat de decoder 
daardoor het wegvallen van het 
signaal minder makkelijk kan 
herkennen. 
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IC 101 a 

Toshiba 

TORX 173 

GND 

2,4, 
5,6 

Усс 

Rechts van de twee ingangs- 
trappen ziet men een twee- 
kanaals multiplexer met IC103 
van het type 74HCI57 (of 
-257), waarmee door middel 
van een stuursignaal een van 
beide ingangen kan worden ge- 
selecteerd. Daarvoor geldt: 

SELINP - L (of open): optische 
ingang 

SELINP = H: coaxiale ingang 

POLARITY 

EDATA 

G 201...204  1C201 
G 705...208 IC 202 HC 132 

MUX 201 IC 203 HC4052 
FF 201 IC205 НС12 
MUX 202 1С 208 НС 4052 

DCLK ag 

MUX 101 

C104 
100n 

IC 104 

Toshiba 

TOTX173 

CN 103 

EDATA/ 

ODATA 

5 ЈР 101 

—»- 

QDATA 

G101... 

MUX 101 

102 

Om de decoder probleemloos in 
een bestaande verbinding te 
kunnen opnemen, maar ook als 
voorbereiding op de reeds ge- 
noemde ingangskeuzekaart, be- 
schikt de decoder over zowel 
een optische als een coaxiale 
uitgang. Deze zijn parallel ge- 
schakeld. Als optische uitgang 
wordt een zendermodule van 
het type TOTXI73 gebruikt, 
waarbij weerstand R104 voor 
de instelling van de LED- 

ECLK 

PLLRANG 1 »— 
PLLRANG2 S — — 

Uer 

228 | с zoeft zos[c 210)” 
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3x100n 

IC 102 

IC 103 

—— M 

SELINP 
CDATA 

SN 75179 

HC 157 

stroom dient (zie ook figuur 8). 
Als coaxiale uitgang wordt de 
trafoloze schakeling van figuur 
9b gebruikt, opgebouwd rond 
G102, de tweede helft van de 
SN75179. In het schema ziet 
men bovendien drie jumpers 
(JP101...JP103). Hiermee kan 
de ingangsschakeling worden 
geconfigureerd voor gebruik 
met of zonder ingangskeuze- 
kaart. Op dit moment is alleen 
die laatste mogelijkheid van be- 

32kHz аа KHZ 4B kHz 

Figuur 13. De ingangsprint 
beschikt over zowel optische als 
coaxiale in- en uitgangen. 

apata Figuur 14. 
epata Aansluiting van 
Vec de connector 
cup Van de 
seLinp ingangsprint. 00000 

lang. Daartoe moet alleen jum- 
рег JPIOI worden geplaatst, 
waarmee de datalijnen van zen- 
der- en ontvangergedeelte wor- 
den doorverbonden. 

De voedingsspanning komt 
door middel van een vijfpolige 
stekerverbinding op de kaart te 
recht. Via dezelfde connector 
worden de uitgangssignalen aan 
de rest van de decoder doorge- 
geven. Figuur 14 geeft de pin- 
ning van deze connector. 

De ingangsschakeling wordt op- 
gebouwd op de print van figuur 
19. De benodigde onderdelen 
zijn in de betreffende onderde 
lenlijst opgesomd. Men dient er 
rekening mee te houden dat de 
optische zender- en ontvanger 
modules gevoelig zijn voor stof 
en vuil, zodat men indien moge- 
lijk de beschermfolie tijdens de 
bouw niet moet verwijderen 
Jumper JP101 mag niet worden 

PDATA 

NO DATA 

Figuur 15a. 
Het PLL- 
gedeelte 
van de 
klokregenerat 
iekaart. 
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| 

Figuur 15b. 
LED-stuur- 
schakeling van 
de klok- 
regeneratiekaart. 

NO DATA 

vergeten! Na het 
volbouwen moet 
deze print bij een 
voedingsspanning 
van 5V, een 

stroom van onge- 
veer 75 mA trek- 
ken. Circa 50 mA 
daarvan komen 
alleen al voor re- 
kening van de 
SN75179 die dan 
ook voelbaar 
warm mag wor- 
den. De goede 
werking kan worden gecontro- 
leerd door een signaal — bij- 
voorbeeld van een CD-speler — 
achtereenvolgens op beide in- 
gangen te zetten (de betreffende 
ingang wordt telkens met SEL- 
INP geselecteerd). Wanneer de 

LED van de zendermodule 

SFSTART 

1/2 IC 207 
HC 4520 HC 4520 

oplicht, werkt het optische deel 
correct. Tenslotte controleert 
men de coaxiale uitgang. In on- 
belaste toestand moeten daar 
blokvormige pulsen op staan 
met een amplitude van | V 
(zonder gelijkspanningscompo- 
nent). 

12 IC 207 a1 

POLARITY 

R217 
E 

POLARITY 

PLLRANG1 
s 

MUX 203 
G209... 214 

Met behulp van een oscillo- 
scoop (dubbele tijdbasis, band- 
breedte tenminste 50 MHz) kan 
men nu al een blik op het digi- 
tale audiosignaal werpen. Het 
betreffende signaal moet bij 
voorkeur via de optische ingang 
worden toegevoerd, omdat dan 

IC 208 
IC 209 

PLLRANG2 

HC 4052 

ULN 2003 

elk risico van beschadiging van 
het zendende apparaat bij voor- 
baat wordt uitgesloten. 

Het datasignaal 

Men kan nu een compleet sub- 
frame op het scherm bekijken 

WY VA 
N VN N ZN INA ZN Ne 

N VA 
"A | NZI ZN NA N 

VA 
IN 
IS 
Z| INZ ZN NY ZN NZ 

@LTRONIX 
VOEDINGEN 

VOOR 

Laboratoria 
Meetkamers 
Universiteiten 

Scholen 

N/N ZNZ 

LABPAC voedingen 
met Zwitserse precisie 
en 5 jaar garantie. 

Kortsluit vast 
Spanning- en stroom 
gestabiliseerd 
4-Digit meters 
Power boost 
Remote control 
Tracking 

Voor meer informatie: 
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gsdata voor de decoder ̀  
data met gecorrigeerde polariteit 

kloksignaal demodulator 

ingangs-kloksignaal 
lokstartpuls 

startpuls linker subframe 

Tabel 4. De diverse signalen die via de busprint worden 
getransporteerd. 

| bit- dubbele bit- 
frequentie frequentie 
(DCLK) (ECLK) 
2,048 MHz 4,096 MHz 
2,8224 MHz 5,6448 MHz 

3,072 MHz 6.144 MHz 

Tabel 5. Sample- en bitfrequenties. 

(tijdsduur ongeveer 11 pis), ter- 
wijl de CD-speler in de stop-po- 
sitie staat. Dan kan men gedeel- 
ten van het signaal vergroten en 
een preamble opzoeken. Tip: 
veel oscilloscopen ` hebben 
moeite op dit complexe signaal 
te triggeren. Vaak lukt het beter 
met behulp van de TV-syncse- 
parator. Wanneer men de audio- 
bits bekijkt, ziet men regelmati- 
ge nuldoorgangen op onderlin- 
ge afstanden van 354 ns. In de 
biphase-mark-code stelt dit een 
reeks nullen voor. Indien men 
het channel-status-bit wil zien: 
dit bit en het paritybit zijn de 
enige die in deze situatie niet 
stabiel zijn! Nadat men weer het 
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hele subframe op het scherm 
heeft gezet, kan men de CD- 
speler starten. Het is te zien dat 
het gedeelte waarin audiobits 
8..23 worden verzonden, ver- 
vaagt, terwijl de eerste acht au- 
diobits nul blijven. 

Na deze vingeroefeningen kent 
men goed de weg in het datasig- 
naal, iets dat verderop goed van 
pas komt. 

De PLL-kaart 

Figuren 15a en 15b geven het 
complete schema van de klokre- 
generatieschakeling. In over- 
eenstemming met het bloksche- 

Figuur 16. 
De compleet 
opgebouwde 
PLL-kaart. 

B40C1000 
DIP 

GND 

Figuur 17. De netvoeding is opgebouwd rond een low-drop- 
regelaar van het type L4941. 

ma uit figuur 10 ziet men in fi- 
guur 15a rond G201 en G202 de 
dubbele differentiator, waarbij 
R202-C201 voor de noodzake- 
lijke vertraging zorgen. De tijd- 
constante is zodanig gekozen 
dat de uitgangspulsen ееп 
breedte van ongeveer 50 ns heb- 
ben. Het ingangssignaal voor 
G201 is van de busprint afkom- 
stig. Daarom wordt de ingang, 
wanneer de kaart niet in de kast 
is gemonteerd, door een pull- 
down-weerstand op een gedefi- 
nieerd niveau gehouden (dat 
geldt ook voor andere ingan- 
gen). 

De pulsonderdrukker is opge- 
bouwd rond G205..G207 en 
G203. De componenten R203... 
R205, C202 en D201 zijn voor 
de monoflop-functie verant- 
woordelijk. Wanneer er een 
puls op de ingang verschijnt, 
wordt C202 door G206 geladen 
via R203 en D201, waardoor, 
na afloop van dit relatief snelle 
laadproces, G207 en G205 het 
datasignaal blokkeren. Vervol- 
gens wordt C202 door G206 
ontladen via R204 en R205. 
Wanneer de condensator ver ge- 
noeg is ontladen (hetgeen rela- 
tief lang duurt), klapt de uitgang 
van G207 weer om en wordt de 
signaalweg via G205 vrijgege- 
ven. Inmiddels is iets meer tijd 
dan die van een halve bitcel 

verstreken, en is een eventuele 
puls in het midden van cen bit- 
cel onderdrukt. Om het grote 
bereik van samplefrequenties 
te kunnen bestrijken, is ook 
hier de tijdconstante уап 
de monoflop omschakelbaar. 
Hiervoor wordt MUX202 ge- 
bruikt: voor een samplefre- 
quentie van 32 kHz wordt 
R205 in serie met R204 ge- 
schakeld, waardoor de ont- 
laadtijd van de condensator 
vergroot wordt. G203 tenslotte 
maakt de invertering van het 
signaal door G205 weer onge 
daan. Tot zover de complete 
pulsonderdrukker. Deze rela- 
tief eenvoudige schakeling 
heeft echter wel als nadeel dat 
de monotijd afhangt van de 
schakeldrempels van NAND- 
Schmitt-trigger G207 en zo- 
doende beïnvloed kan worden 
door exemplarische toleranties 
en schommelingen van de voe- 
dingsspanning. 

Rechts van de pulsonderdrukker 
ziet men de eigenlijke PLL 
schakeling, opgebouwd met een 
74HC4046, de HCMOS-versie 
van het overbekende CMOS- 
PLL-IC 4046. Omdat de dimen- 
sionering van de VCO-compo- 
nenten bij chips van diverse fa- 
brikanten kan verschillen, dient 
men zich hier aan het 
type uit de onderdelenlijst te 

Figuur 18. 
Op de print 
van de 
netvoeding 
zijn alle 
onderdelen, 
behalve de 
trafo en de 
zekering 
onderge- 
bracht. 
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houden! De VCO-componenten 
bestaan uit C204 en R207, als- 
mede R208...R210 in combina- 
tie met RV201...RV203. Deze 
laatstgenoemde onderdelen vor- 
men samen met multiplexer 
MUX201 de frequentiebereik- 
omschakeling. Het  lusfilter 
wordt gevormd door R206 en 
C203. Flipflop FF201 in de te- 
rugkoppeling deelt de VCO-fre- 
quentie door 2, hetgeen noodza- 
kelijk is voor het verkrijgen van 
het DCLK-signaal. 

Omdat zowel de monotijd van 
de pulsonderdrukker als de 
VCO-karakteristieken van de 
74HC4046 van de voedings- 
spanning afhangen, beschikt de 
PLL-kaart over een eigen span- 
ningsstabilisator in de vorm van 
1C210. Dit type stabilisator 
wordt ook op de voedingsprint 
gebruikt. Daar wordt nader 
hierop ingegaan. 

Boven de pulsonderdrukker be- 
vindt zich, rond G208, de scha- 
keling die het volledig uitvallen 
van het ingangssignaal detec- 
teert en die eveneens actief 
wordt wanneer er geen signaal- 
bron is aangesloten. Deze deel- 
schakeling werkt als volgt: 
zodra er positiefgaande pulsen 
op de data-ingang verschijnen, 
wordt C206 via R211 en D202 
snel opgeladen. Wanneer deze 
pulsen echter gedurende lange- 
re tijd ontbreken, raakt de con- 
densator via R212 zover ontla- 
den dat de uitgang van G208 
omklapt en de NODATA-uit- 
gang wordt geactiveerd. Daar- 
mee worden de PLL en de com- 
plete decoderschakeling stilge- 
legd. 

Tenslotte is met G204 een pola- 
riteit-omkeerschakeling gereali- 
seerd zodat alle deelschakelin- 
gen die met het PDATA-signaal 
werken, slechts voor één sig- 
naalpolariteit hoeven te worden 
ontworpen. Dit ondanks het feit 
dat de polariteit van het in- 
gangssignaal in principe niet 
van belang is. 

Figuur 15b geeft het schema 
van de frequentiekeuzelogica 
voor de PLL. Deze schakeling 
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Figuur 19. Componentenopstelling van de ingangsprint. 

zorgt tevens voor de instelling 
van de tijdconstante van de 
pulsonderdrukker en de pola- 
riteitomkeerschakeling. De 
watchdog is opgebouwd met 
1С206, een 5-bits binairteller, 
en de eerste helft van IC207, 
een 3-bits binairteller. Wanneer 
de subframe-startpulsen uitblij- 
ven (SFSTART), treedt bij 
IC207a na 256 bitcellen over- 
flow op en telt IC207b, een 
tweede 3-bit teller, eentje ver- 
der. Daardoor wordt in eerste 
instantie de polariteit-omkeer- 
logica rond G204 geactiveerd. 
Immers: het feit dat de pre- 
ambles niet worden herkend, 
kan ook door een verkeerde po- 
lariteit van het ingangssignaal 
worden veroorzaakt. Wanneer 
dit echter niet helpt, loopt de 
watchdog ten tweede male over 
en wordt de tijdconstante van 
de PLL-schakeling gewijzigd 
met behulp van de PLLRANG- 
signalen. Dit hele proces gaat 
net zolang door tot het ingangs- 
signaal gedecodeerd kan wor- 
den — of tot men het apparaat 
uitschakelt. 

Om de door de digitale regel- 
schakeling geselecteerde instel- 
lingen ook van buiten af zicht- 
baar te maken, heeft de PLL- 
kaart zes LED's. Deze worden 
aangestuurd via driver-IC IC209. 

Tot zover de bespreking van de 
schakeling. Men kan nu begin- 
nen met de bouw aan de hand 
van de componentenopstelling 
uit figuur 20 en de bijbehorende 
onderdelenlijst. Omdat de di- 
verse componenten nogal dicht 
op elkaar gepakt zijn, verdient 
het aanbeveling met de monta- 
ge van de onderdelen in het 
midden van de (dubbelzijdige) 
print te beginnen en van daaruit 
naar de zijkanten toe te werken. 
Op dit moment mogen de 
LED’s echter nog niet vastge- 
soldeerd worden, omdat de 
exacte positie daarvan afhangt 
van de gaten in de frontplaat. 

De frontplaten voor het hier ge- 
bruikte kast worden in diverse 
breedten geleverd als complete 
set met montagemateriaal, 

Onderdelenlijst 
Ingangsprint 

Weerstanden 

RIOL 750 

R102,105 100 k 
R103 270 Q 
R104 100 Q 

R106 8k2 

Condensatoren, spoelen: 

101,105,106 100 n cer, 2e 

C102,104 100 n MKH, 2e 

C103 100 p, 2e 

L101 47 uH 

Halfgeleider: 
IC101 TORX173 
IC102 SN 75179 B 

1C103 74НС157 (of -HC257) 
IC104 TOTX 173 

Diversen: 

CNI01,102 cinch-chassis- 
delen, geisoleerd 

CN103 header, eenrij 
5 polig 

JP101 jumper 

1 IC-voet DIL 8 
1 IC-voet DIL 16 

1 print (enkelzijdig) 

connectoren en (hier niet ge- 
bruikte) experimenteerprint. Fi- 
guur 23 geeft de boormal voor 
de frontplaat voor de PLL-kaart, 
die in figuur 16 in volle glorie 
is afgebeeld. De frontplaat dient 
een breedte van 7 TE te hebben 
(1 TE = 5,08 mm). Men dient 

deze maat zo nauwkeurig mo- 
gelijk aan te houden, omdat de 
maatvoering van de in het vol- 
gende deel te bespreken bus- 
print daarop is gebaseerd. Nadat 
de frontplaat is geboord, kunnen 
de LED's in de print worden 
gestoken en kan deze tegen de 
frontplaat worden geschroefd. 
Pas dan worden de LED's op de 
print gesoldeerd. 

Onderdelenlijst 
PLL-kaart 

Weerstanden: 

R201,212.213 100 к 
R202 Ik 
R203 470 € 

R204 5к6 

R205,206 3k3 

R207 33k 

R208,209 6k8 

R210 10k 

R211 2k2 

R214...217 1500 

RV201,202 instel 5 k staand 

RV203 instel 10 k staand 

Condensatoren: 

201,202,206 47 p. 2e 

C203 2n2, 26 

C204 150 p styroflex 

C207 22 i16 V rad. 
C208...211 100 n cer, 2e 

C212 100 n, 2e 

Halfgeleiders: 

1C201 74HC86 

1C202 74HC132 
1C203,208 74HC4052 

1С204 PC74HC4046 АР 
(Philips) 

1C205 74HC112 

1C206 74HC4024 

1C207 74HC4520 

1C209 ULN2003 
IC210 L4941 

D201,202 IN4148 

LED201 V510P 

LED202...204 M 512P 

LED205.206 V513P 

Diversen: 

3 IC-voeten DIL 14 

6 IC-voeten DIL, 16 

1 KMT-frontplaatset 7 TE 

1 print (dubbelzijdig) 

Figuur 20. 
Componentenopstelling 
van de PLL-kaart. 

RV 202 RV 201 RV 203 
R213 
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Figuur 21. Componentenopstelling 
van de netvoedingsprint. 

ELRAD 4/93 

De decoder wordt op twee ma- 
nieren gevoed: omdat de PLL- 
kaart erg gevoelig is voor 
schommelingen van de voe- 
dingsspanning, beschikt die 
over een eigen stabilisator. 

De rest van de decoder, die uit- 
sluitend uit digitale schakelingen 
bestaat, wordt vanuit een cen- 
trale netvoedingskaart van span- 
ning voorzien. Het schema van 
de voeding is in figuur 17 gete- 
kend. Dit is een conventioneel 
ontwerp met een driepoot stabi- 
lisator. Hier wordt een low- 
drop-stabilisator van het type 
L4941 gebruikt, waardoor het 
verliesvermogen zo gering mo- 
gelijk blijft. Zo wordt voorko- 
men dat de temperatuur in de 
behuizing te hoog oploopt, het- 
geen de stabiliteit van de PLL 
in gevaar zou brengen. Boven- 
dien is de uitgangsspanning van 
de stabilisator zeer constant, 

ELRAD SERVICE 
printplaten — software — geprogrammeerde compo- 
nenten 

Alle in deze lijst vermelde artikelen staan in verband met in het blad 
Elrad gepubliceerde projecten. Heise Publishing Company levert uit- 
sluitend de niet in de normale handel verkrijgbare onderdelen. Aanwij- 
zingen voor het bouwen en gebruiken van de projecten moeten worden 
ontleend aan de publicatie in het blad. Aansprakelijkheid voor het fout- 
vrij functioneren wordt door de uitgeverij niet aanvaard. Voor technische 
inlichtingen kan een beroep worden gedaan op de redactie. Elrad-printen 
zijn van glasweefscl-cpoxy, geboord, doorgemetalliseerd (dubbelzijdige 
en multi-layer), voorzien van soldeermasker of vertind en hebben een 
opdruk voor de onderdelenplaatsing. 

project/onderdeel bestelnummer prijs HIT 
(incl. 17,5% btw.) 

535-designer 
— print 121-905/1 49.— 

Signalen uit een EPROM 
— twee printen + GAL 
+ EPROM's 032-910/1 179, 

68000-Computer 
— Gcheugen-print 062-925/1 109, 
— TOS-print 062-926/1 109.— 
- Backplane 062-927/1 109.— 
— CPU-print 062-928/1 109, 
— alle printen + diskette 062-920/1 435,- 
— GAL's (set 5 stuks, 
U4, U13, U39, U41 en U44), 
zonder MEM-GAL 58.- 

— MEM-GAL (één type, voor 
U25, U26, U27 en U30) 17,- 

MOPS 
— printplaat 031-874/ds/E/2 74,- 
— ontwikkelingsomgeving 

(PC-diskette + manual) S 031-874/M/2 115,- 

GAL-bakker 
— printplaat + software 112-937/2 98,- 
PC-kiek 

printplaat 9211170dBE/2 45,- 

Overtreffende trap 
— printplaat 042-915/ds/3 74, 

Afdrukregelaar 
— printplaat 9302152/4 45.- 

PLL-synthesizer 
— printplaat 090-849/4 37, 

Verzameldiskette 4.0-93 
— div. kleine programma's 

bij artikelen uit 
Elrad 1/93 tot en met 4/93 10,- 

Heise Publishing Company 
Postbus 675 
5600 AR Eindhoven 
Raiffeisenstraat 11 
Telefoon (040) 46 39 40 
Telefax (040) 46 61 30 
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Project 

ook bij sterk wisselende belas- 
ting. In alle belangrijke opzich- 
ten is de L4941 dus de meerde- 
re van de bekende regelaars uit 
de 78xx-reeks — maar helaas 
ook wat de prijs betreft. 

De stabilisatorschakeling 15 
samen met de netschakelaar en 
een wipschakelaar waarmee via 
het SELINP-signaal de optische 
of coaxiale ingang kan worden 
gekozen, op een eigen print on- 
dergebracht. Figuur 21 geeft de 
componentenopstelling. Figuur 
18 toont de compleet opge- 
bouwde print en figuur 24 geeft 
de boormal voor de bijbehoren- 
de 7-TE-frontplaat. 

Voordat men echter de boorma- 
chine ter hand neemt, dient men 
een keuze te maken: namelijk of 
men de, in het vijfde en laatste 
deel van deze reeks te beschrij- 
ven, ingangskeuze-kaart wil in- 
bouwen. In dat geval namelijk 
kan de ingangskeuzeschakelaar 
op de voedingsprint vervallen en 
hoeft het betreffende gat niet in 
de frontplaat te worden geboord. 

Een enkele trafo voedt de gehe- 
le decodert. Deze wordt in een 
apart compartiment van de be- 
huizing gemonteerd op de print 
van figuur 22. Het is echter ook 
mogelijk de trafo geheel weg te 
laten en in plaats daarvan in de 
achterwand van de behuizing 
een chassisdeel voor een span- 
ningsplug te monteren. De ex- 
lerne netvoeding dient een ge- 
lijk- of wisselspanning van 
7..15 М te leveren bij een 
stroom van ongeveer 600 mA. 

Voor de hieronder beschreven 
afregelprocedure heeft men een 
signaalbron nodig die alle drie 

25 

Figuur 23. Boormal voor de 
frontplaat van de PLL-kaart. 

samplefrequenties kan leveren 
(bijvoorbeeld een DAT-recor- 
der), alsmede een tweekanaals 
oscilloscoop. De PLL bezit drie 
afregelpunten voor de VCO-fre- 
quenties (opgesomd in tabel 5). 

Afregeling 
van de PLL 

Deze afregeling is slec 
voorbereiding op de definitieve 
afregeling die pas kan plaats- 
vinden nadat de decoderkaart is 
opgebouwd en aangesloten. 

Men begint met de ingangsprint, 
PLL-kaart en voeding met elkaar 
te verbinden en alle instelpotme- 
ters in de middenstand te zetten. 
Omdat de decoderkaart die het 

Stickametstell: Gehäuse 
Die Steckerbrücken sind 
zweipolig mit doppeltem 
Schutzleitersystem / 
nach CEE 7, Normblatt 
VII, 6 H- 10/16 A 
250 V, für Geráte 
der Schutzklasse |. 
Geeignet für alle 
europáischen Normen 
(UL 94- 1-IEC - Norm EN ‘ 
60950). In verschiedenen 
GróBen lieferbar. 
Unterlagen bitte anfordern. 

LOTHAR PUTZKE verriet von 
Hildesheimer Str. 306 H, 3014 Laatzen 3, Tel. 0 51 02/42 34, Fax 0 51 02/40 00 

Vertrieb Niederlande: Bots Electronics 
Maattrichterweg 64, NL-5554 GL- VAL Kenswaard, 
Tel. 0 49 02/4 32 76, Fax 0 49 02/4 25 72 

Vertrieb Belgien: n.v. ARABEL s.a. 
IJsbergstraat 40-42, 1701 Itterbeek (Dilbeek) 
Tel. 02/5 69 15 27, Fax 02/5 69 23 70 

SFSTART-signaal moet leveren 
nog niet gereed is, moet men de 
tijdconstanten "met de hand" om- 
schakelen. Daartoe maakt men 
de SFSTART-lijn voorlopig con- 
tinu hoog (+5 V). Nu sluit men 

een DAT-recorder op de in- 
gangstrap aan (samplefrequentie 
48 kHz), recorder in de stand 
stop. Dan sluit men het ene ka- 
naal van de oscilloscoop aan op 
pen 3 van IC201 (gebufferd 
EDATA-signaal) en het andere 
kanaal op DCLK (de scoop 
wordt getriggerd door het 
EDATA-signaal). Nadat dit ge- 
beurd is, moeten één van de sam- 
plefrequentie-LED's en één van 
de polariteit-LED’s oplichten, 
terwijl de NODATA-LED dit 
niet mag. Wanneer geen van de 
LED’s oplichten, is de LED-dri- 
ver IC209 waarschijnlijk defect. 

Wanneer tot hier alles in orde 
is, verwijdert men de +5 V van 
de SFSTART-ingang, zonder de 
decoder of de DAT-recorder uit 
te schakelen. Nu moeten de fre- 
quentie- en polariteit-LED’s 
flakkeren. De frequentiekeuze- 
schakeling werkt dan correct. 

Vervolgens maakt men de SF- 
START-ingang weer hoog en 
wel zo dat de 48-kHz-LED 
oplicht. Het maakt nu niet uit 
welke van beide polariteit- 
LED's brandt. Door verdraaien 
van RV201 moet nu een gedefi- 
nieerd en constant faseverschil 
tussen EDATA en DCLK kun- 
nen worden ingesteld. Dit fase- 
verschil moet ook constant blij- 
ven wanneer de signaalbron au- 
diodata levert. Wanneer men er 
in het geheel niet in slaagt een 
stabiel faseverschil in te stellen, 
dient men alle soldeerverbindin- 
gen nog eens grondig te contro- 
leren. Indien de PLL alleen uit 
zijn lock raakt wanneer audio- 
data worden ontvangen, klopt 
de monotijd van de puls- 
onderdrukker niet. In dat geval 
hangt men de scoop in plaats 
van aan DCLK, aan pen 6 van 
1C202. Men ziet dan het uit- 
gangssignaal van de monoflop, 
dat als het goed is duidelijk tot 
in de tweede helft van cen bitcel 
moet doorlopen, maar niet voor- 
bij het einde van de bitcel mag 
komen. Wanneer dit niet in orde 
is, moet de waarde van R204 
worden aangepast. Men dient 
deze weerstand echter niet klei- 
ner te maken dan strikt noodza- 
kelijk, omdat de erdoor bepaal- 
de tijdconstante ook nog ge- 
schikt moet blijven voor een 
samplefrequentie van 44,1 kHz! 

Vervolgens verwijdert men de 
+5 V weer eventjes van de SF- 

Figuur 24. Boormal voor 
de frontplaat van de 
netvoedingsprint. 

START-ingang, totdat de 
watchdog heeft doorgeschakeld 
naar een frequentie van 
44,1 kHz. Nadat de signaalbron 
op deze frequentie is omgescha- 
keld, wordt RV202 op dezelfde 
manier afgeregeld. Het zou niet 
nodig moeten zijn R204 aan te 
passen, tenzij men die bij de 
afregeling van de 48-kHz-fre- 
quentie te veel heeft verkleind. 

Deze procedure wordt nogmaals 
gevolgd voor de samplefrequen- 
tie van 32 kHz, waarbij RV203 
voor de DCLK-frequentie ver- 
antwoordelijk is. De tijdcon- 
stante van de pulsonderdrukker 
wordt nu bepaald door de se- 
rieschakeling van R204 en 
R205. In dit geval mag echter 
alleen R205 worden gewijzigd 
(voor zover nodig). 

Ter afsluiting verbreekt men de 
verbinding tussen signaalbron 
en ingangskaart. Nu moet de 
NODATA-LED oplichten, moe- 
ten alle frequentie-LED's doven 
en mag er geen DCLK-signaal 
meer op het scherm van de 
scoop te zien zijn. Hiermee is de 
voorlopige afregeling voltooid. 

In het vierde deel van deze 
reeks worden de demodulator- 
en decoder/display-kaarten be- 
schreven, en wordt ingegaan op 
de mechanische constructie van 
het geheel. Ook komt de gehele 
afregelprocedure aan de orde. 
Om de omvang van de schake- 
ling binnen de perken te hou- 
den, wordt voor de decodering 
van de kanaalstatus een drietal 
geprogrammeerde) GAL-IC's 
gebruikt. 

wordt vervolgd 
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BYTE Beet! 
Overzicht 8-bit microcontrollers (3) 
NEC .COM-87-serie 

Hartmut Rogge 

Als belangrijkste 
leverancier op het 
gebied van 
microcontrollers komt 
NEC met maar liefst 
drie 8-bit families. De 
basis voor alle 
concepten vormt de 
hier beschreven 
uCOM-87-serie. 

D. KCOM-87-familie van 
NEC beschikt over maximaal 
32 Kbyte ROM en 1 Kbyte 
RAM on-chip. De maximale 
externe adresruimte bedraagt 
64 Kbyte. De I/O-pennen zijn 
softwarematig (vaak op bit- 
level) als in- of uitgang (of 
beidc) te gebruiken. De poorten 
D en F dienen desgewenst als 
data- en adresbus om extern ge- 
heugen te bereiken. Alle con- 
trollers uit de uCOM-87-serie 
kennen drie externe en acht in- 
terne interrupts. Die zijn mas- 
keerbaar, met uitzondering van 
de NMI. 

Twee cascadeerbare 8-bit coun- 
ter/timers (zie figuur 2) maken 

het mogelijk om events te tellen 
of op basis van de interne klok- 
frequentie (Ёс 4/12 danwel 
fci x/384) intervallen te genere- 
ren. 

Tellers 

Nog een 16-bit multifunctionele 
teller breidt de eigenschappen 
op "tellergebied" van deze con- 
trollers uit. Volgens de ontwik- 
kelaars van NEC 15 het 
tellersysteem geschikt voor de 
volgende doeleinden: 

- intervaltimer 
- event-counter 
- frequentiemeter 
- pulsbreedte-detector 

- programmeerbare pulsgenera- 
tor. 

Voor het realiseren van zeer 
lange meetcycli kan de 16-bit 
timer gekoppeld worden aan de 
beide hiervoor beschreven 8-bit 
tellergedeelten. Op deze manier 
kan een 32-bit teller verkregen 
worden. 

A/D-convertor 

De KCOM-types hebben cen 8- 
kanaals 8-bit A/D-omzetter die 
40 us/omzetting nodig heeft (fi- 
guur 3), Een speciale scan- 
mode maakt sequentieel, 
groepsgewijs inlezen van de 
signalen mogelijk. Twee detec- 
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torschakelingen van de A/D- 
omzettingssectie herkennen de 
nuldoorgangen van langzame 
wisselspanningen. Door middel 
van dit feature is het mogelijk 
om een nauwkeurige tijdbasis te 
realiseren. 

Seriéle poorten 

De seriéle interfaces van de 
87's ondersteunen drie verschil- 
lende modi: 

-De asynchrone overdracht 
biedt de mogelijkheid voor 
start/stop-synchroon dataver- 
keer. Onafhankelijke zend- en 
ontvangstbuffers maken full- 
duplex-overdracht mogelijk. 

— Synchrone — punt-naar-punt- 
communicatie wordt door de 
beschikbaarheid van een se- 
rieel kloksignaal ondersteund. 

-De zogenaamde 1/O-mode 
lijkt op de synchrone over 
dracht maar dan zonder adres- 
overheäad. 

Instructies 

De uCOM-87-familie kent 159 
instructies die speciaal geschikt 

Figuur 2. De 8- en 16-bit 
timer-structuur. Naar 

behoefte kunnen de drie 
secties gecascadeerd 

worden. 
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zijn om efficiënte programma- 
code te verkrijgen: 

13 adresseermodes, 
snelle block-move, 

— 16-bit arithmetische- en logi- 
sche-operaties, vermenigvul- 
digen en delen inbegrepen, 

— 8- en 16-bit compare, 
— test en skip, 
— jump en call, 
— alsmede halt en stop. 

De 13 adresseermodes zijn de 
volgende: 

Figuur 1. De architectuur 
van de uCOM-87. Er zijn 
versies beschikbaar met 
ROM van 4 tot 32 Kbyte. 
UV-EPROM- en OTP-ROM- 
types zijn er in versies 
vani6 KB en 32 KB. 

— register, 
— register indirect, 
auto-increment indirect, 
auto-decrement indirect, 

— block indirect, 
— dubbele auto-increment 

indirect, 
— base, 
— base index, 
— vector-adressering 
(werk gcheugen), 

— accumulator indirect, 
— immediate, 
— en tenslotte direct. 

Ontwikkel-tools 

De uCOM-87-in-circuit-emula 
tor ondersteunt realtime-emula- 
ties tot een maximale klokfre- 
quentie van 15 MHz, heeft 64 
Kbyte RAM en een | K x 56 bit 
trace-geheugen. Met vij 
breakpoints, een symbolische 
debugger en een on-line-assem 
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bler worden de prestatiemoge- 
lijkheden van dit apparaat ge- 
completeerd. 
Voor het testen van op ROM 
gebaseerde applicaties is er een 

evaluatieboard met experimen- 
teerveld leverbaar. Via RS-232 
kunnen user-programma’s gela- 
den en getest worden onder be- 
sturing van een monitor/opera- 

controller type ROM ВАМ timercounter VO-pins osc.freg. fabricage- behuizing 
(extern) technologie 

uPD78C10ACW = 256 2x8 bit x 16 bit 44 15MHz CMOS SDIP/64 
uPD78C10CW = 256 2x 8 bit/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS SDIP/64 

uPD78C10G “= 256 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QUIP/64 
uPD78C10G-36 - 256 2x8bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QUIP/64 

uPD78C10GF = 256 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS QFP/64 
uPD78C10L = 256 2 x 8 bit/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS PLCC/68 

uPD78C11AL 4K 256 2x8bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS PLCC/68 
uPD78C11AGF 4K 256 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QFP/64 

uPD78C11AGQ-36 4K 256 2x8 bit x 16 bit 44 15MHz CMOS QUIP/64 
uPD78C11ACW 4K 256 2x 8bil/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS SDIP/64 

uPD78C11GF 4K 256 2 x 8bit/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS OFP/64 
uPD78C11G-1B 4K 256 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QFP/64 

uPD78C11L 4K 256 2 x8 bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS PLCC/68 
uPD78C11G-36 4K 256 2x 8bil/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QUIP/64 
uPD78C12AGQ-36 8K 256 2 x 8 bit/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS QUIP/64 
uPD78C12AGF 8K 256 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QFP/64 

uPD78C12AL 8K 256 2x 8 bit x 16 bit 44 15 MHz CMOS PLCC/68 
uPD78C12ACW 8K 256 2x8 bit x 16 bit 44 15MHz CMOS SDIP/64 
uPD78C14A 16K ` 256 2x 8 bil/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS QFP/64 
uPD78C14CW 16K 256 2 x 8 bil/1 x 16 bil 44 15MHz CMOS SDIP/64 

| uPD78C17CW - 1K 2x8 bil/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS SDIP/64 
uPD78C17GQ-36 = TK 2x 8 bit/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS QUIP/64 

uPD78C17GF > 1K 2x8 bit x 16 bit 44 15 MHz CMOS QFP/64 
uPD78C18CW 32K 1K 2 x 8 bil/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS SDIP/64 
uPD78C18GQ-36 32K  1K 2x8 bil/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QUIP/64 
uPD78C18GF 32K 1K 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QFP/64 

uPD78CG14 16K 256 2x8 bit/ x 16 bit 44 15MHZ CMOS QUIP/64 
1PD78CP14CW 16K 256 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS SDIP/64 

uPD78CP14G-36 16K 256 2x8 bil/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QUIP/64 

uPD78CP14L 16K 256 2x8bit/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS PLCC/68 

uPD78CP14GF 16K 256 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QFP/64 

u PD78CP14DW 16K 256 2x8 bil/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS SDIP/64 
uPD78CP14R 16K 256 2x8 bil/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QUIP/64 
uPD78CP18CW 32K  1K 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS SDIP/64 
uPD78CP18GQ-36 32K 1K 2x8 bit/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS QUIP/64 
uPD78CP18GF 32K 1K 2x8 bil/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS QFP/64 
uPD78CP18KB 32K 14K 2x 8bil/1 x 16 bit 44 15MHz CMOS LCC/68 
uPD78CP18DW 32K 1K 2 8 bit/1 x 16 bit 44 15 MHz CMOS SDIP/64 

bijzondere eigenschappen 

temp -bereik -40 °C....110 °C 

opt. temp.-bereik 40 *C...110 °C 

opt. temp.-bereik 40 °C … 110 ̂ C 
opt. temp.-bereik —40 °С...110 °С 

optie: pull-up 

78C18 zonder ROM 
78C18 zonder ROM 
78C18 zonder ROM 

piggyback-versie 
OTP-versie v. 78C11/11A, 78C12A, 
78C14/14A 

OTP-versie v. 78C11/11A, 78C12A, 
78C14/14A 
OTP-versie v. 78C11/11A, 78C12A, 
78C14/14A 
OTP-versie v. 78C11/11A, 78C12A, 
78C14/14A 
UV-wisbare EPROM 
UV-wisbare EPROM 
OTP-versie v. 78C18 
OTP-versie v. 78C18 
OTP-versie v. 78C18 
UV-wisbare EPROM 
UV-wisbare EPROM 

ting system. De monitor biedt 
standaard functies als het dis- 
playen en modificeren van 
register- en geheugeninhouden, 
het zetten van breakpoints en 

AN3 Mux 
АМ 4 ei / 
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S М y 8 bo 

Internal bus 8-bit 

64 

het disassembleren van pro- 
grammacode. 

Software 

Naast een assembler-kit inclu- 
sief linker en locator die code 
genereert op Intel-Hex of NEC- 
Symbol-lile-Format, biedt NEC 
een ANSI-C compiler aan. 
Deze produceert ook code die 
geschikt is voor PROM. 

Alle OTP-versies kunnen als 
27C256  standaard-EPROM's 
worden geprogrammeerd. Voor 
alle soorten behuizingen zijn er 
adapters leverbaar. 

In de volgende aflevering van 
BYTE Beet! komen de COM- 
78K-I- en -IL-controllers van 
NEC aan de orde. 

Figuur 3. Acht analoge 
ingangen voor de uCOM's. A 
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Componenten 

A/D- en D/A- 

omzetters 
Nieuwe technieken voor hogere 

resoluties en grotere snelheiden 

Het omzetten van 
analoge signalen in 
digitale codes en vice 
versa wordt een 
steeds belangrijker 
proces in de 
elektronica. Wie met 
processorsystemen 
wil communiceren, 
zal immers analoge 
signalen in enen en 
nullen moeten 
omzetten. Zolang 
computers en 
processoren zuiver 
digitaal werken, zal 
men met dit gegeven 
moeten leren leven! 
En zolang ons 
perceptievermogen 
niet is ingesteld op 
het rechtstreeks 
verwerken van 
digitale codes zullen 
de systeemdata weer 
in analoge signalen 
moeten worden 
omgezet. 

Er is de laatste jaren volop bewe- 
ging in de ADC- en DAC-markt. 
Nicuwe technieken zijn ontwikkeld 
om de snelheid van de IC's te ver- 
groten, de resolutie te verhogen en 

de nauwkeurigheid te verbeteren. 

Een van de gevolgen van de moder- 
ne integratietechnieken is dat men 
bijvoorbeeld viervoudige DAC's op 
de markt kan brengen met resolu- 
tics waar men vijf jaar geleden al- 

leen van kon dromen. Een voordeel 
van deze meervoudige IC's is dat 
de individuele DAC’s zeer gelijk- 
vormig zijn en er veel minder afre- 
gelingen in een schakeling noodza- 
kelijk zijn. 

Wat snelheid betreft, slaagt men er 

op dit moment in ADC’s te ontwer- 
pen met een omzettingssnelheid van 
meer dan 100 MSPS. Deze afkorting 
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slaat voor “Mega Samples Per Se- 
cond" en geeft aan hoeveel omzet- 
tingen de ADC per seconde kan uit- 
voeren. Waar men er vroeger hoog- 
stens in slaagde de helft van deze 
snelheid te halen met een resolutie 
van 6 bit, zijn er nu omzetters in de 
handel die de 100 MSPS gemakke- 
lijk overschrijden maar dan wel met 
een resolutie van 10 of 12 bit! 

Om printontwerpen te vereenvoudi- 

gen gaat men bovendien steeds 

vaker over op seriële dataverwer- 
king. Een rechtstreeks gevolg van 
het verhogen van de resolutie, waar- 
door bij parallelle werking zeer grote 
behuizingen noodzakelijk worden. 
Dank zij de seriële techniek slaagt 
men er in 12 bit brede DAC’s in een 
8-pens DIL-behuizing aan te bieden. 

De introductie van BIMOS-techno- 
logieën, waarmee het mogelijk 

wordt op één chip bipolaire transis- 

toren en MOS-elementen samen te 

integreren, heeft er toe geleid dat 
diverse fabrikanten volledig geïnte- 
greerde systemen op de markt bren- 

gen. In één IC zijn bijvoorbeeld 
vier 8 bit brede DAC's, vier regis- 
ters, de besturingslogica, cen band- 
gap-referentiespanningsbron en vier 
als buffer geschakelde operationele 
versterkers verenigd. Een omzetting 

houdt dan niet meer in dan data en 

vier besturingssignalen op de des- 
betreffende ingangen zetten, en op 
de uitgang kan men vier "geijkte" 
analoge spanningen met een zeer 

lage uitgangsimpedantie afnemen. 

Wat betreft nauwkeurigheid kan 
men stellen dat het introduceren 
van CMOS-DAC’s een grote door- 
braak heeft gebracht. CMOS-IC's 
dissiperen immers veel minder ver- 

mogen dan hun bipolaire soortge- 
noten en worden daardoor dus veel 
minder warm. Het logische gevolg 
is dat de parameters van de schake- 
ling niet verlopen onder invloed 
van de in het IC ontstane warmte, 
Een tweede gevolg van het gerin- 
ger stroomverbruik is dat het digi- 
tale deel van de schakeling veel 

Uin 

kleinere stroompieken genereert, 

waardoor het overspreken van 
hoogfrequente stoorsignalen naar 
het analoge deel van de schakeling 
vermeden wordt. 

Een nieuwe ontwikkeling die niet 
onvermeld mag blijven zijn de 
video-DAC’s. Deze IC's zetten bi- 

naire informatie om in analoge sig 
nalen waarmee rechtstreeks monito: 

ren aangestuurd kunnen worden. 

Natuurlijk bestaan dergelijke scha 
kelingen al lang voor toepassing op 
VGA- en SGVA-kaarten in PC's 
Daarnaast zijn er nu ook video 

DAC's leverbaar die speciaal ont 
wikkeld zijn voor ingewikkelde 
processorbestuurde industriële re 

gelsystemen, waarbij 

noodzakelijk zijn om het systeem te 
instrueren en de meldingen van het 

systeem te overzien. 

monitoren 

In deze serie zullen de onderstaande 
schakelingen besproken worden 

—snelle ADC's volgens het flash 

principe 

— snelle ADC's volgens het subran 
ging flash principe 

snelle ADC's volgens het digitaal 
gecorrigeerde subranging flash 
principe (DCS) 

Phi 

Rio 

Di m 

ar 

az 
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De 

07 

Og 

Og 

e он] 
Figuur 1. 

De principiéle 

werking van 
een flash- 

omzetter. omzetter, 

Figuur 2. De grafische verklaring van 

de principiële werking van een flash- 
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Componenten 

-snelle ADC’s volgens het door 
Ph ontwikkelde fold-back 
principe 

—snelle ADC's volgens het gecasca- 
deerde differentiéle flash principe 

E 

= seriële АРС" volgens het sigma- 
delta principe 

— meervoudige CMOS-DAC's 

DAC’s volgens het gesegmenteer- 
de principe 

- seriële binair gecodeerde DAC’s 

— seriële DAC’s volgens het sigma- 
delta principe 

—trim-DAC’s 

— video-DAC's 

Naast een korte beschrijving van de 
principes waarmee de omzetters 
werken, zal veel aandacht worden 
besteed aan praktische voorbeeld- 
schakelingen voor de door diverse 
fabrikanten in de handel gebrachte 
IC's. 

Snelle ADC's 
volgens het flash 

principe 

De oude, vertrouwde ADC's die 
werken volgens het SAR-procédé, 
worden steeds meer verdrongen 
door omzetters die werken volgens 
bet flash-principe. Deze kunnen 
veel sneller werken en halen daar- 
door veel meer MSPS's dan hun 
voorgangers. De introductie op 
grote schaal van dit soort ADC's 
(Analog Devices levert op dit mo- 
ment meer dan tien flash-ADC’s) is 
een rechtstreeks gevolg van digitale 
videoverwerking. Dit gebeurde ui- 
teraard in TV-studio’s al langer, 
maar men kan zonder meer stellen 
dat het nieuwe modewoord "multi- 
media” een belangrijke factor is ge- 
weest bij de flash-revolutie. Bij 
multimedia wil men immers video- 
beelden in real time kunnen digita- 
liseren en dit het liefst in Super- 
VGA resolutie van 800 bij 600 
beeldpunten met minstens 32.000 
kleuren. Nu weet men dat cen lijn 
van een videobeeld in 64 us ge- 
schreven wordt. Wil men deze lijn 
naar 800 beeldpunten digitaliseren, 
dan mag één digitalisatie slechts 
80 ns duren. 

Het principe van 
flash-omzetters 

Het principe van flash-omzetters is 
getekend in figuur 1. Voor de cen- 
voud wordt uitgegaan van een 
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(praktisch niet meer aan de orde 

zijnde) schakeling met een resolutie 
van 4 bit. 

Het hart van de schakeling bevat 16 
identieke comparatoren C1...C16. 
Alle nict-inverterende ingangen van 
deze comparatoren worden recht- 
streeks verbonden met de analoge 
ingangsspanning. De inverterende 
ingangen gaan naar de knooppunten 
van een meervoudige spanningsde- 
ler, samengesteld uit 16 even grote 
in serie geschakelde weerstanden 
(RI Rio 

Deze serieschakeling is aangesloten 
op twee referentiespanningen, 
Uerr, en Uger- Omdat alle weer- 
standen even groot zijn en de in- 
gangsimpedantie van de comparato- 
ren zeer hoog is, valt er over iedere 
weerstand een even grote spanning 
(U). Deze spanning bepaalt ui- 
teraard de stapspanning van de 
ADC. 

De zestien uitgangssignalen van de 
comparatoren worden aangeboden 
aan een code-omzetter die de 16 
verschillende codes op deze ingan- 
gen omzet in de standaard binaire 
1-2-4-8-code. 

In figuur 2 worden alle uitgangs- 
spanningen (Q,) van de comparato- 
ren uitgezet als functie van cen 
zaagtandvormig stijgende ingangs- 
spanning. Als de ingangsspanning 
kleiner is dan U,, zullen alle com- 
paratoruitgangen "laag" zijn. De in- 
verterende ingangen staan immers 
ingesteld op spanningen van nxU,. 
waarbij n gaat van | tot 16. Al deze 
spanningen zijn groter dan de in- 
gangsspanning, zodat de code-om- 
zetter de comparatorcode 
“0000 0000 0000 0000" zal omzet- 
ten in binair "0000". Als de in- 
gangsspanning tussen U, en 2.10, 
ligt, zal de uitgang van de onderste 
comparator "hoog" worden. Dc 
code "1000 0000 0000 0000" wordt 

nu door de omzetter omgevormd in 
binair "0001". 

Voor het bestrijken van het gehele 
bereik zijn slechts 15 comparatoren 
noodzakelijk. De bovenste compa- 
rator (C1) is echter noodzakelijk 
voor het detecteren van een over- 

flow-situatie. De uitgang van deze 
schakeling wordt "I" als de in- 
gangsspanning groter wordt dan de 
bovenste referentie Uert, Dit ni- 
veau wordt gebruikt voor het op- 
wekken van cen OVR-signaal. 

De flash-omzetter volgens het prin- 
cipe van figuur | werkt in theorie 
traagheidsloos. De binaire code op 

de uitgangen past zich onmiddellijk 
aan bij iedere wijziging in het in- 
gangssignaal die groter is dan de 
stapspanning U,. Het systeem werkt 
bovendien volledig parallel. Dat wil 
zeggen dat alle uitgangen tegelij- 

kertijd aan de nieuwe ingangsspan- 
ning worden aangepast. 

Natuurlijk bestaat deze onmiddellij- 
ke respons alleen in theorie, omdat 
het een bepaalde tijd kost alvorens 
de comparatoren zich op een nieu- 
we situatie hebben ingesteld. 
Daarnaast heeft ook de code-omzet- 
ter een bepaalde tijd nodig om een 
nieuwe comparatorcode om te zet- 

ten in de corresponderende binaire 
code. Het zal echter duidelijk zijn 
dat deze vertragingen niet te verge- 
lijken zijn met de tijd die een volle- 
dige omzeltingssyclus van ееп 
SAR-ADC in beslag neemt. 

De in figuur 1 getekende schakeling 
is helaas door de vertragingen in de 
praktijk volledig onbruikbaar. De 
binaire code zal in de meeste geval- 
len ingelezen moeten worden in een 
geheugen en dat kan maar op be- 
paalde momenten. Tijdens dat inle- 
zen mag echter de code op de uit- 
gangen van de omzetter niet veran- 
deren. Vandaar dat het noodzakelijk 
is de schakeling op de een of andere 
manier te synchroniseren met een 
externe klok. 

Het praktische schema van een ge- 
synchroniseerde flash-omzetter is 
getekend in figuur 3. 

Zoals te zien, gaan de uitgangssig- 
nalen van de comparatoren niet 
rechtstreeks naar de code-omzetter, 

(Anatoog-Ingang) 

maar worden aangeboden aan de D- 
ingangen van de latches. Alle klok- 
ingangen zijn parallel geschakeld 
en naar buiten gevoerd. Op deze in- 
gang, meestal "ENCODE" of 
"STROBE" genaamd, wordt cen 
puls aangelegd op het moment dat 
de omzetter wordt uitgelezen. Dit is 
het teken om de comparator-data in 
de latches te klokken waarna de 
code-omzetter op de gebruikelijke 
manier de binaire code verzorgt. 

De vier binaire uitgangen zijn vaak 
niet rechtstreeks met de uitgangen 
van het IC verbonden, maar via tri- 
state buffers. Deze worden gestuurd 
door een CE-signaal (chip-cnable). 
Deze tri-state architectuur heeft als 
voordeel dat men de uilgangen van 
de omzetter rechtstreeks op de da- 
talijnen van een processorsysteem 
kan aansluiten. 

Ontwerpen met 
flash-ADC's 

Flash-ADC's zijn absoluut niet tc 
vergelijken met de traditionele 
SAR-omzetters. Het ontwerpen van 
schakelingen rond flash-ADC’s eist 
dan ook speciale technieken. Dat is 
een gevolg van de lage waarde van 
de interne weerstandsdeler en van 
de hoge capacitieve belasting die de 
comparatoren vormen voor de ana- 

loge ingang. Beide eigenschappen 
hebben nogal wat ontwerptechni- 
sche consequenties! 

Het zal duidelijk zijn dat de nauw- 
keurigheid van een flash-omzetter 
voornamelijk afhankelijk is van de 

(chip Enable] 

Figuur 3. Blokschema van een gesynchroniseerde flash-omzetter. 
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Figuur 4, Een praktisch bruikbaar schema voor het genereren 
van de referentiespanning voor een flash-ADC. 

tolerantie van de weerstanden in de 
delerketen. Niet alleen deze toleran- 
tie is belangrijk. Even belangrijk is 

de mate waarin de belasting van de 

deler de nauwkeurigheid van de 
spanningsdeling beïnvloedt. leder 
knooppunt is aangesloten op een 
comparator met een niet oneindig 
hoge ingangsimpedantie. Tussen 
ieder knooppunt en massa staat dus 
een extra weerstand geschakeld. 
Hierdoor kan de nauwkeurigheid 
van de deler alleen gehandhaafd 
blijven als de waarde van de geïnte- 
greerde precisieweerstanden zeer 
laag is ten opzichte van de belas- 
tingsimpedantie op een knooppunt. 
Vandaar dat de meeste flash-omzet 
ters delers hebben die zijn opge- 
bouwd uit weerstanden met een 
waarde van ongeveer 2 Q! De totale 
weerstand van de deler is dan bij 
een 8 bit omzetter slechts 512 Q! Er 
worden dus nogal zware eisen ge- 
steld aan de schakeling die de refe- 
rentiespanning voor het systeem 
moet opwekken. 

Een schema van een goed bruikbare 
referentieschakeling is getekend in 
figuur 4. Het hart van de schakeling 
is de  bandgap-referentiediode 
MP 5010 die een uiterst tempera- 
tuurstabiele spanning van 1,2 V ge- 

nereert. De temperatuurcoëfficiënt 
van deze diode bedraagt slechts 
5 ppm/°C. De bandgap-diode is 
aangesloten op de niet-inverterende 
ingang van de extreem nauwkeuri- 
ge operationele versterker OP-02 
die weer wordt afgesloten met emit- 
tervolger TI. 

De spanning op de emitter van deze 
trap wordt teruggekoppeld naar de 

inverterende ingang van de opamp, 
zodat een tegengekoppellus ont- 

staat. Door middel van meerslagen- 
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instelpotmeter R3 kan men de uit- 
gangsspanning instellen tussen 
1,2 V en ongeveer 6 V. 

De schakeling wordt op diverse 
punten ontkoppeld met condensato- 
ren. Dit is beslist noodzakelijk 
omdat ruis of brom op de referen- 
tiespanning de nauwkeurigheid van 
de flash-omzetter aantast. 

De meeste flash-omzetters zijn 
voorzien van een weerstandsdeler, 
waarvan beide uiteinden beschik- 
baar zijn als REF+ en REF-. 

Bij de meeste toepassingen zal men 
REF-, zoals getekend in figuur Sa, 
aan massa leggen. REF+ wordt dan 
uiteraard verbonden met een posi- 
tieve referentiespanning. Men kan 

echter REF- desgewenst op een 

ander spanningsniveau instellen. In 
figuur 5b wordt bijvoorbeeld REF+ 
op +5 V ingesteld en REF- op 
+2 V. Het analoge ingangsbercik 

van de ADC is dan 3 V en een in- 
gangsspanning van +2 V genereert 

dan een digitale uitgangscode met 
niets anders dan "0". Dank zij deze 

handige voorziening kan men dus 
zeer eenvoudig een bepaalde offset 
in het meetbereik aanbrengen. 

Het is, dankzij de vlottende struc- 
tuur van de weerstandsdeler, zelfs 

mogelijk een differentiële ingang na 
te bootsen. Figuur 5c toont hoc dat 
moet. De analoge differentiële in- 
gangsspanning wordt nu aangebo- 
den tussen de analoge ingang en 
REF-. Er moet echter een weerstand 
blijven bestaan tussen massa en 
REF-, hetgeen opgelost kan worden 
door cen grote weerstand (R) tussen 
REF- en massa aan te brengen. Het 
praktische bezwaar van deze scha- 

keling is dat de referentiespanning 
nu vrij moet zijn van massa en ook 
differentieel tussen REF+ en REF- 
aangeboden moet worden. 

Het bereik van de schakeling wordt 
uiteraard bepaald door de grootte 
van de referentiespanning. Men zou 
dit dus kunnen vergroten door het 
spanningsverschil tussen REF+ en 

REF- te verlagen, maar dat gaat ten 
koste van de nauwkeurigheid. De 
meeste fabrikanten van flash- 
ADC's adviseren de spanning over 
één weerstand van de deler niet 
kleiner te maken dan 10 mV. Het 
bereik van cen 8 bit brede flash- 
ADC wordt daardoor begrensd op 
2,56 V. 

Een volgende eigenschap van de 
weerstandsdeler die aandacht ver- 
dient, is dat er twee verschillende 
soorten weerstandsketens worden 
aangetroffen. Dat zeer wezenlijke 
verschil volgt uit figuur 6. De deler 

Чвеғ+ О 

U2R 
UREF+ Her 

R R 

R R 

R R 
© 

R R 
126 Чвеғ– О 

UREF- Uer 

b a) 

Figuur 6. De twee configuraties van de 
weerstandsketen. 

) 
3x 100nF 

Analog- 

Figuur 5, Drie verschillende 
mogelijkheden voor het aansturen 
van de twee uiteinden van de 
interne delerketen. 

volgens figuur 6a geeft de eerste 

code-wisseling op de uitgang als de 
analoge ingangsspanning precies 

gelijk wordt aan de stapspanning 
van de omzetter. Een weerstandsde 

ler volgens figuur 6b introduceert 
een offset van LSB in de schake- 

UREF+ 

TAP 3/4 

TAP 1/4 

UREF- 

Figuur 7. Het ontkoppelen van de tap’s als men 
genoegen neemt met de nauwkeurigheid van de 
omzetter. 
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TYPE 

AD 770 

AD 9000 

AD 9002 

AD 9006 

AD 9012 

aD 9016 | 

AD 9020 

AD 9028 

AD 9038 

AD 9048 

AD 9058 

AD 9060 

Figuur 10. Een overzicht van de 

door Analog Devices leverbare 
flash-ADC 

ling, waardoor de cerste comparator 
zal omklappen als de ingangsspan- 
ning gelijk wordt aan de halve 
stapspanning. 

Flash-omzetters zijn tegenwoordig 
verkrijgbaar met een resolutie tot 
10 bit. Dat betekent dat een derge- 
lijk IC niet minder dan 1024 in 
serie geschakelde identieke weer- 
standen moet bevatten! Hoewel de 
weerstanden vari de deler door de 
toegepaste technologie zeer kleine 
toleranties hebben, bestaat het ge- 
vaar dat de "worst case" toleranties 
tot niet-monotoon gedrag leiden. 
Vandaar dat de meeste omzetters 
met een resolutie van 8 bit of meer 
de mogelijkheid hebben de interne 
nauwkeurigheid te verhogen door 
zogenaamde "tap’s" op de keten 
aan te brengen. Bij deze omzetters 

DUERCH UREF- 

-ug-i5V 

Figuur 8. Het 
instellen van de 
tap's op eigen 

referentie- 

spanningen 
die extern 
afgeregeld 

kunnen worden. 

worden de knooppunten tussen de 
weerstanden op 1/4, 2/4 cn 3/4 van 
de totale keten naar buiten gebracht. 

Neemt men genoegen met dc door 
de fabrikant aangegeven interne li- 
neariteit, dan kunnen deze tap’s 
volgens figuur 7 door middel van 
100-nF-condensatoren ontkoppeld 
worden naar massa. 

Voor een maximale lincariteit moet 
men echter de knooppunten van de 
deler door middel van drie externe 
referentiespanningen op de juiste 
knoopspanningen instellen. Een 
bruikbaar schema hiervoor is gete- 
kend in figuur 8. De instelpotmeters 
van 5 КО dienen temperatuurstabie- 
le tienslagen-trimmers te zijn en het 
geheel moet gevoed worden uit een 
al even stabiele bandgap-referentie 

(Орев). 

UREF* 

Figuur 9. Een bruikbaar schema voor cen bufferversterker die 
de analoge ingangsspanning moet voorbereiden op de zware 
capacitieve belasting van de ingang van het omzetter-IC. 

68 

Zoals reeds opgemerkt in de inlei- 
ding van deze paragraaf, heeft de 
analoge ingang van cen flash-ADC 
een vrij hoge capaciteit. Het zal 
duidelijk zijn dat deze capacitcit fu- 
neste gevolgen kan hebben op de 
bandbreedte van de analoge in- 
gangsschakeling. Vandaar dat er 
voor de ingang van de ADC in de 
meeste gevallen een zeer breed- 
bandige buffer moet komen met een 
zeer lage uitgangsimpedantie. Een 
bruikbaar schema is getekend in fi- 
guur 9, waaruit eveneens blijkt hoc 
men de twee referentiespanningen 
op de flash-omzetter moet aanslui- 
ten. 

De meeste fabrikanten raden aan 
hun allersnelste flash-ADC’s niet 
met printsporen, maar door middel 

van een stuk coax met de uitgang 
van de bufferversterker te verbin- 
den. Let ook op de kleine serie- 
weerstand (R4) die door de specia- 

listen wordt aangeraden om de ana- 
loge ingang minder gevoclig te 
maken voor digitale stoorsignalen. 

ОЕР 

3/4 Uggr 

V2 Uer 

V4 Uggr 

Van alle IC-fabrikanten heeft Ana- 
log Devices zonder meer het breed- 
ste aanbod aan flash-ADC’s. Bij 
doorbladeren van het "Data Con- 
verter Reference Manual" van 1992 
treft men niet minder dan 12 typen 
aan met resoluties van 6 tot 10 bit 
en MSPS's van 35 tot 500. De tabel 
uit figuur 10 geeft een overzicht 
van de belangrijkste eigenschappen 
van deze IC's. 

Het is uiteraard niet mogelijk al 
deze IC's te behandelen, vandaar 
dat slechts vier typen zijn gekozen 
die opvallen door hun prestaties. 

Schakelingen 

(vervolg in nummer 5/93) 
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Indus-comp: de ruggegraat 
Deel 4: Busprint en bouwaanwijzingen 

Carsten Fabich 

Het vierde deel in deze 
serie verbindt de 
eerste drie printen 
zowel elektronisch als 
mechanisch met 
elkaar. De busprint 
vormt de ruggegraat 
van de schakeling en 
vooralsnog het 
sluitstuk van deze 
serie. 

ELRAD 4/93 

M. een standaard print 
kan in dit project weinig wor- 
den begonnen. De over drie 
printen verdeelde componenten 

gen nu eenmaal om een spe- 

cifieke bedrading. De 96 
contacten van een gangbare 

busprint in een l-op-I-bedra- 
ding zijn niet voldoende voor de 
grote hoeveelheid signalen. 
Vandaar dat de kaarten voor de 
eerste drie insteekplaatsen niet 
verwisseld mogen worden. le- 
dere print heeft zijn eigen plek. 
De CPU- komt op plaats één, de 
RAM- op twee en op de derde 
plaats moet de TOS-kaart 
komen. Het is dus even opletten 
geblazen. 

Plaats genoeg! 

Insteekplaatsen vier en vijf zijn 
identiek opgebouwd en bedoeld 
voor toekomstige uitbreidingen. 

De AB-aansluitingen van de 
busconnectoren komen overeen 
met de Mega-bus. Kaarten voor 
deze interne bus van de Mega 
ST, die mechanisch op de 
busprint passen, zullen ook 
werken in de Indus-comp. Op 
de C-rij zijn echter nog meer 
belangrijke lijnen en spannin- 
gen te vinden. V-OUT is de 
batterij-gebufferde voedings- 
panning voor de real-time-klok 
(RTC) en de statische RAM's 
op de TOS-kaart. De met 
"RSVx" aangeduide lijnen ver- 
binden insteekplaatsen 4 en 5 
met elkaar en zijn als reserve 
voor projecten in de toekomst 
bedoeld. 

Power in... 

JB1 en JB2 vormen de span- 
ningsvoorziening voor aanvul- 
lende hardware. De bezetting 

van de eerste zes pennen 
correspondeert met de connec- 
toren voor hardware-uitbreidin- 

gen in een Meg . Via JB3 
kan de computer +12 V extra 
krijgen. Voor uitbreidingen die 
12 V nodig hebben, zijn de in- 
steekplaatsen vier en vijf 
schikt. Echter alleen als ze via 
JB3 gevoed worden. Wanneer 
diskette- of harddisk-drives in 
Single-Supply-techniek ge- 
bruikt worden, zijn deze span- 
ningen voor de werking van de 
Indus-comp niet nodig. Een 
voedingsspanning van 5 V is in 

ve- 

dat geval voldoende. Het 
stroomverbruik van de drie 
kaarten bedraagt circa 3A 
wanneer deze volledig zijn op- 
gebouwd (met 14 MByte RAM, 
FPU, Blitter etc.). Met een 
3,5” floppy-diskdrive en een 
2,5” harddisk (beide Single 

Supply) uitgerust, moet een 
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netvoeding van 5 V/5 A vol- 
doende zijn. Met het oog op 
eventuele uitbreidingen moet 
men de netvoeding niet al te 
zuinig  dimensioneren. Een 
VME-businterface en verschil- 
lende uitbreidingskaarten kun- 

nen immers ook met gemak in 
de ruime 19-inch-behuizing on- 
dergebracht worden. Diode D-S 
dienst als overspanningsbeveili- 
ging om te verhinderen dat ge- 
vaarlijke spanningspulsen de 
dure IC's zouden beschadigen. 

...Power on! 

Voor de ingebruikname is het 
aan te bevelen om alle optioncle 
componenten van de computer 
(zie blokschema) nog maar even 
niet te plaatsen. Bij het inzetten 

van de volledige RAM is in 
ieder geval koeling aan te raden. 
Verder hangt het van de thermi- 
sche verhoudingen in de kast af 
of een ventilator noodzakelijk is. 
Als de computer niet opstart, 
dan moeten in de eerste plaats 
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Figuur 1. Aan de adres-, data- en besturings-bus moeten zowat 500 punten aangesloten worden. 
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AID 
039 4 

Ka 
GAL16V8 

SPINS 
{RO /в1 /R2 4 A23 А22 А21 A20 
NC A18 Bl /ROMCS /RAMCS /PORT /AS А19 VCC 

KCLEICHUNGEN 

ROMCS = BL* PFC * RO * ROM-0 
+в1* ër Rl ` RON-1 ' 
+в1* FO* R * ROM-2 ' 
* Bl * (ЕС * A23 * A22 * A21 * /A20 * /A19 * /A18 ' BO-B3 
+ Bl * /FC * /A23 * /A22 * JA21 * /A20 * R2 WD 

RAMCS = AS * /Bl * /PORT * FC * RO * ROM-0 
+ AS * /B1 * /PORT * FC * Rl * ROM-1 
+ AS * /B1 * /PORT * FC * R2 * RON-2 
+ AS * /B1 * /PORT * JFC * R2 * 

/A23 * [А22 * /A21 * /A20 e»t 
+ AS * /B1 * /PORT * /FC * 

A23 * A22 * A21 * /A20 * /A19 * /A18 ' E0-E3 
+AS* Blt 

A23 * A22 * A21 * /A20 * /A19 * A18 ' B4-B7 ' 
+ AS + PORT * R3 ` RON-Port' 
DEM PORT * RA; 

XENDE 

de specifieke Atari-componen- 
ten getest worden (Glue, MMU, 
Shifter, DMA). Het beste is het 
om de complete set in een wer- 
kende computer te zetten. Aan- 
gezien de ST al sinds 1985 op 
de markt is, zijn er al cen paar 
re-designs van de custom-chips 
gepasseerd. De kleinste timing- 
verschillen maken de werking 
van de totale computer twijfel- 

achtig. De beste oplossing is om 
de complete set custom-chips uit 
een gebruikte, maar werkende 
ST te nemen. Voor nieuwe IC's 
kan de leverancier verzekeren 
dat de chips samen werken. Ver- 
volgens wordt met de oscillo- 
scoop nagegaan of de IC’s alle 
noodzakelijk systeempulsen 
krijgen. Wanneer oscillatoren in 
metalen behuizingen ingezet 

KID 
0443 

Kai) 
GAL20V8 

SPINS 
JAS /RST /E0 {DEV M5 Al4 А13 A12 All A10 A9 GND 
A7 A8  /DTACK /BERREN WDEN DTEN /RAMCS /ROMCS WDI NC NC VCC 

AGLEICHUNGEN 

WDEN = WDEN * /RST 
+ DEV * A15 * /A14 * A13 * A12 * /A11 * A10 * /A9; " PER 

WDI = DEV * А15 * /A14 * A13 * A12 * /A11 * A10 * A9; ' PPB6XX 

WDI.OE = WDEN; 

DTACK.OE = ТЕМ; 

DTACK = VCC; 

DTEN = DEV * A15 * /А14 * A13 * А12 
+ DEV * A15 * AM * /A13 * /A12; 

BERREN = /BERREN * DEV * A15 * /А14 * A13 * A12 * А11 ' SET-FFBBXX ^ 
* BERREN * /DEV * RES=FFCXXX ' 
* BERREN * /A15 
+ BERREN * /A14 
+ BERREN * A13 
* BERREN * A12 
+ RST; 

SENDE 

ELRAD 4/93 

зр 

Ul 

%ТҮР 

GAL20V8 

SPINS 

/UDS /LDS /VMA RW /DEV А15 A14 A13 A12 А11 А10 

A7 A9 /FPCS A6 А5 /RST /RTRD /RTWR /RTCS /FPDS A8 

XGLEICHUNGEN 

FPCS = DEV * A15 * А14 * A13 * A12 * А11 * /A10 * A9 * IA 

* AT * A6 * 5 * RST; 

FPDS - UDS * LDS * /RST; 

RTCS = DEV * A15 * А14 * A13 * A12 * А11 * A10 * /A9 * /A8 

* [A7 * /A6 * AS * LDS * VNA * /RST; 

RTRD = RTCS * RW; 

RTWR = RTCS * /RW; 

KENDE 

worden met afzonderlijke krijgt door middel van een blik 
contacten voor de pootjes, moet 
erop worden gelet dat er geen 
kortsluiting optreedt. Het is 
beter om de oscillator vast te 
solderen of meteen een exem- 
plaar met een kunststoffen be- 
huizing te kiezen. 

Soms blijkt het niet mogelijk te 
zijn om de computer aan de 
gang te krijgen enkel door cen- 
voudigweg onderdelen uit te 
wisselen. In dat geval is exacte 
kennis van de CPU en het sa- 
menspel met de Atari-hardware 
vereist. De  68000-specialist 

Tabel 3. Pinout verschillen tussen de chips? 
Geen probleem. 

op /DTACK, /AS en /HALT de 
eerste waardevolle informatie. 

Hoewel de bouw van dit project 
alleen kan worden toevertrouwd 
aan doorgewinterde hardware- 
specialisten, zijn er normaliter 
geen ernstige problemen, De 
eerste printen werkten na het 
plaatsen van de onderdelen dan 
ook meteen. 

Diskette 

Voor de Indus-comp is cen dis- 
kette gemaakt met daarop het 
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Bij een zo gecompliceerd project als de 68000 Indus-comp blijken 
altijd weer kleine onvolkomenheden in de onderdelenlijsten, de 
schema’s of de printen te schuilen. Soms ontbreekt bepaalde in- 
formatie of is niet geheel duidelijk. Dit soort moeilijkheden valt 
pas op als een niet bij de ontwikkeling betrokken persoon printen 
opbouwt en test volgens de aanwijzingen in de artikelen. Hier vol- 
gen enige resultaten van de eerste nabouwactiviteiten (met dank 
aan een aantal lezers): 

CPU-print 

— In de GAL U4 schuilt een foutje in de logica voor het uitschake- 
len van de processor bij het selecteren van een ander type pro- 
cessor. Omdat dit cen zelden gebruikt feature is, was dit bij het 

' $FF9000-$FF97FF: Disable 68000 E-Takt 
' $FF9800-$FF9FFP: Enable 68000 E-Takt und Prozessor Freigeben 

und Prozessor anhalten 

ID 
uw 2 

TYP 
GAL20V8 

SPINS 
/GI1 /GI2 /HALT /00-DIS /DEV А15 A14 M3 А12 All A10 

Ai A9 /DIS-00 /00-BALT AG A5 A4 /EN-00 /RESET /INT6 A8 

SGLEICHUNGEN 
DIS-00.0E = VCC; 

testen niet gebleken. De listing U4-2 belooft verbetering, maar Meike. MM DRM a MU 
de HALT optie gaat hierbij verloren. Bij een andere modificatie —— e ы Р 5 5 9 
(listing 04-3) zou dit probleem niet optreden, maar hiervoor |, "^^ "0018 * 99 * M5 */M4 SAMI! A2 * АЦ "mmer 
moet men er voor zorgen dat pen 19 van U4 nergens contact + RESET * HALT; 
mee maakt. Dus ombuigen en buiten het voetje houden. 00-HALT = 00-018 

* RESET * HALT 
+ D; 14-Mbyte-geheugenkaart sé 

INT6 = GIl * 612; 
— DI1...D12: mogen ook BAS20 zijn. 

= Jumper ЈР20: De pennen van JP20 zijn niet goed aangeduid. in ENDE 
figuur 14: Aan de rand van de print bevinden zich de pennen 2 
(waar nu 1 staat) en 1 (waar nu 3 staat). Naast 2 staat 4 en naast 
І staat 3. Listing van de niet door de redactie geteste GAL-versie 

= De zelfinductie van L14...L18 (4,7 WH) is wat royaal. Hiervoor U4-2, met processor-omschakeling, zonder HALT-optie. 
zijn ferrietkraaltjes of smoorspoeltjes van 0,27 WH afdoende. 

are b adim yi — de END Le eu aansluiting. Dit ten behoeve van bepaalde ontwerpen. In het ge- 
met 190 ni” naar massa te ontkoppelen. Het gebruiken van wone geval zit de jumper in positie 2-3 (GND aan de ROM). transistoren met goed gelijke karakteristieken voorkomt loop- { ` р ME 
tijdverschillen voor de kleursignalen. In plaats van een BC169 7 ten Rivan JE is ook R/W van de CPU, dus niet van de RAM 
kan vanzelfsprekend ook een 2N3904 gebruikt worden, zoals in 20815 in het schema staat. 
de ST. 

TOS-print 

5037, 038: SRAM 431000, EPROM 27C512 of 27C1001 ` $PP9000-$FFS7FP: Disable 68000 E-Takt und Prozessor anhalten 
= U33: Yamaha YM2149, ook de General Instruments AY-3-8910 | ' D rel e E 
kan als geluid-chip dienen. 3 : 7 Р S 

= C65 en C66: 30 pF, mogen natuurlijk ceramisch zijn. m 3 
— C78 (39 pF voor het klok-kristal) zit meteen "onder" CX1 en de E 
ontkoppelcondensator C86 nabij U48 (kans op verwisselen). GAL20V8 

— R83 (4k7) zit "boven" R75. Dit is een extra pull-up-weerstand son 
voor de busy-lijn van de printerpoort. Hij is op de componenten- 1611 /GI2  /HALT /00-DIS /DEV А15 А14 A13 А12 А11 A10 GND 

opstelling niet aangegeven, AT A9 /DIS-00 /00-HALT A6 AS HO /EN-00 /RESET /INT6 AB VCC 

maar wel in de printopdruk. AGLEICHUNGEN 
WC "IE een steek van 2e 018:00.08 = YCC; 

mm). 
— DIS mag ook IN4148 zijn. 018-00 = /00-DIS * DEV * A15 * /A14 * /A13 * A12 * /А11; 

= Pen 18 уап U39 is (AS (dus Ke A Lie А15 * /AM * /A13 * A12 * All 

niet A17 zoals in het schema 
| staat). Di = ees DEV * A15 * /А14 * A13 * /A12 * /A11 

— Pen 11 van U39 en pen 23 + HO * /RESET; 
van U44 liggen aan aarde (in SS HO 
het schema niet aangege- * 00-DIS 

ven). imm 05 
— Van de jumpers J14 en JP30 A А Е 

tot еп met JP32 is peni кый з үзе 
steeds het meest nabij print- 
connector STL3. Ké 

= Jumper Ј14 verbindt het 
R/W-signaal van de CPU De processor-omschakeling en de HALT optie werken 
met pen38 van de ROM- beide bij versie U4-3. Pen 19 mag niet verbonden zijn. g 

72 ELRAD 4/93 



1 

— In het schema is niet aange- 
geven dat /RAM-CS via 
CEIN en CEOUT van de 
watchdog U43 loopt. Deze 
koppeling beperkt de stroom- 
opname uit de backup-batte- 
rij en beveiligt de geheugen- 
inhoud. 

Layoutfout. D13 voor het 
voeden van het geheugen uit 
de batterij na het wegvallen 
van de voedingsspanning is 
op de print overbrugd. Dit 
brengt gevaar mee voor de 
batterij of accu. Om de scha- 
keling in orde te krijgen, is 
het het eenvoudigste om de 
diode in het snoer van de bat- 
terij op te nemen. Als de ver- 
betering op de print moet 

worden aangebracht, is het niet voldoende alleen het spoortje 
dat de diode kortsluit door te snijden. Het spoor loopt voorbij de 
diode-aansluiting verder door een van de "via's" onder U47 naar 
de onderdelenzijde, waar het eveneens onderbroken moet wor- 
den. Het spoor wat van pen | van J12 komt, wordt doorge- 
sneden. Vervolgens is een verbinding nodig tussen de "via" 
onder U47 en de "via" van het spoor dat van pen 1 van J12 
komt. Als nu nog de anode van D13 verbonden wordt met pin 1 
van J12, kan de batterij op J12 aangesloten worden. 

Aan /M-SENSE (pen 4 van monitorplug J8) hoort cen pullup- 
weerstand van 1 k naar Ve. Deze spanning is beschikbaar op 
pen 8 van J8. Sommige SM-24-monitors veroorzaken een slui- 
ting op dit punt, zodat het aan te bevelen is tussen de "harde" 
voeding en pen 8 van J8 een weerstand van 1 k aan te brengen. 

/MFPINT (pen 31 van U31) heeft ook behoefte aan een pullup- 
weerstand om toevallige interrupts tegen te gaan. Op weer- 
standsnetwerk КРТО is nog wel een poot vrij. 

— Door onderdeeltoleranties kan het voorkomen dat het DTACK- 
signaal voor RAM en ROM te traag is. Volgens een van de le- 
zers is dit door het toevoegen van twee Schottky-diodes en cen 
wijziging in U44 op te lossen. De twee diodes moeten worden 
aangesloten tussen pen 15 (DTACK) en respectivelijk pen 19 
(RAM-CS) en pen20 (/ROM-CS) van U44 (anodes аап 
pen 15). De gewijzigde listing van GAL U44 is afgedrukt in de 
tabel. Op de verkrijgbare diskette zijn de verbeterde GAL-lis- 
tings ook te vinden. 

i 

! 

Verkrijgbaarheid 

Meteen na de publikatie van 
het eerste deel van dit project 
regende het bij de redactie vra- 
gen over de verkrijgbaarheid 
van de hiervoor benodigde on- 
derdelen (soms zelfs om ze 
voor geheel andere doeleinden 
te gebruiken). In het redactio- 
nele gedeelte van Elrad horen 
de namen van leveranciers van 
voor projecten benodigde on- 
derdelen echter nict thuis. Zic 
hiervoor de advertenties. 

229222429 

Voor het prototype zijn diverse 
onderdelen van ST-printen af- 
gehaald, zoals de filters 

RCRI...RCR13. Het was de 

ыр 
013.2  ' HD-Ploppy * 

Ka 
GAL16V8 

SPINS 
CLK CLK16 B1-B2  HD21  HD1I HDOI SSO0-I /DRVB-I /DRVA-I 
10Е 550-0 /DRV-A /DRV-B /DRV-C HD-O STEP  CLK-8 FDC-CLK 

SGLEICHUNGEN 

$S0-0.0B = VCC; 
550-0 = 550-1; 

DRV-A.0E = VCC; 
DRV-A = DRVA-I; 

DRV-B.OB = VCC; 
DRV-B = DRVB-I * /B1-B2; 

DRV-C.OE = VCC; 
DRV-C = DRVB-I * B1-B2; 

HD-0.0E = VCC; 
HD-0 DRVA-I * HDOI 

+ DRVB-I * HD1I * /B1-B2 

+ DRVB-I * HD2I * В1-В2; 

STEP.OE - GND; 

CLK-8 := /CLK-8; 

PDC-CLK.OE 
FDC-CLK 

= VCC; 
= CLK16 * HD-O * /STEP 
+ CLK-8 * HD-0 * STEP 
+ CLK-8 * /HD-0; 

SEND 

Voor de volledigheid de laatste versie van U13. 

bedoeling voor de seriebouw de speciale Atari smoorspoeltjes te 
vervangen door wat gemakkelijker verkrijgbare filters. Voor de 
individuele nabouwer zijn de SMD-RCR-filters kennelijk moci- 
lijk verkrijgbaar. Ze kunnen eventueel door eenvoudiger SMD-R 
netwerken worden vervangen (8-voudige, midden op de eilandjes 
geplaatst). Ook is het mogelijk om de signalen met weerstanden 
van 33 Q over de afwezige filters heen te helpen. Tot 30 cm ka- 
bellengte aan de Shugart-bus is het ook met draadbruggen in 
plaats van weerstanden te proberen. Het wegvallen van de filter- 

werking vormt bij niet al te 
kritische diskdrives geen pro- 
bleem. 

In de toekomst 

De computer is een werkend 
geheel waar alle standaard 
ATARI-software op draait en 
een groot deel van de bestaande 
uitbreidingskaarten in geplaatst 
kan worden. Er wordt echter op 
dit moment gewerkt aan een 
aantal speciale uitbreidings- 
printen voor meet-, stuur en re- 
geltoepassingen. Te noemen 
valt een IEC-busprint zodat de 
Indus-comp voor deze wereld 
toepasbaar wordt. Binnenkort 
leest u hier meer over 
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ies © Figuur 2. Het verbinden met 
itt 2 - 3 de voeding wordt veel 
Го | en. Fol one gemakkelijker als de [О ]ses ГО | sro ‚О | sm sre? ni Ei азис (hier 

Fi blauw) op de achterzijde 
van de print zitten. 

Onderdelenlijst 
Busprint 

JB3 Sari " 
STBI...STBS 96-polige connec- | 

tor, type C, recht 
382 381 D-S TVS 505 

beschermings-diode 

JB1.JB2 8-polige pin- 
header, steek le 

JB3 2-polige schroef- 
klem, steek 2e 

ra SE rA x^ P1,P2 4-polige schroef- 

pre > nell e OJ о e 
`2 d 

OS in Mega-ROMS (U35/36) @ 1-2 | OS: adressen E000000-FEFFFF (TOS 2.06) 
JP 24 JP 27 

OS in EPROM U35/36 open OS: adressen FCO000-E3FFFF (TOS 1.0...1.4) 

Tabel 4. Met jumper JP24 kiest men of het operating- Tabel 6. Jumpers voor het adressengebied van het 
systeem uit de Mega-ROM of uit de EPROM gebruikt wordt. ` operating-systeem. 

@ 1-2 | OS in de RAM-voetjes (U37/38) 
JP 25 

open | OS іп EPROM-voetjes (U35/36) Tabel 5. Jumper JP25 legt vast in welk paar IC-voeten de 
$us — | ROM met het operating-systeem is gestoken. 

programma SYSinfo waarmee 
een aantal functies van de com- 
puter bekeken kunnen worden. 
Tevens staan hierop een paar 
utilities voor het omschakelen 
van het SRAM-geheugen naar 
het adresgebied van de ROM- 
poort of het operatingsysteem. 
Daarnaast zijn alle listings van 
de GAL's in zowel het JEDEC- 
format als in het .LCI-format te 
vinden. 

Het testprogramma  SYSinfo 
moet niet als gereedschap ge- 
zien worden voor het oplossen 
van hardware-problemen. Tij- 
dens de testfase is het echter 
handig om het programma te 
gebruiken, omdat het namelijk 
de hardware van de computer 
bekijkt en aangeeft wat voor on- 
derdelen hij vindt. Voorbeelden 
van hetgeen SYSinfo aangeeft 
zijn: of de processor loopt, hoe- 
veel RAM er geplaatst is, hoe- 
veel diskdrives, welke speciale 
hardware-modules er zijn, etc. 
Let wel! Er wordt alleen geke- 
ken of de hardware aanwezig is 
en niet of het naar behoren 
functioneert. 
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Volgende maand 
ELRAD 5/93 verschijnt op 27 april "93 

Test: 19”-Systeemvoedingen 
19”-systemen zijn vanwege hun soliditeit en de modulaire 
opbouw erg populair in lab en fabriek. De vereiste betrouw- 
baarheid is echter in hoge mate van een component af- 
hankelijk, waaraan men gewoonlijk maar weinig aandacht 
schenkt: de voeding. In het algemeen zoekt men er een 
uit in een catalogus en verwacht dat die zonder mankeren 
zal werken volgens het motto: "Erin schuiven en verge- 
ten". De volgende maand kijken we eens nauwkeuriger 
wat ze ervan terechtbrengen. 

Project: 
Mae aan de lijn 
Toch jammer, dat die dure 
MAC ongebruikt staat, als u er 
niet bij bent. Hij kan toch best 
de telefoon aannemen, bellers 
nuttige informatie verschaffen 
en als een Voice-Mailbox be- 
richten op de harddisk op- 
slaan... 

Dat kan! Daarvoor hoeft al- 
leen maar dit project nage- 
bouwd te worden. 

In de industriéle automatisering 
maakt men steeds meer gebruik 
van bus-systemen, bijvoorbeeld 
de Interbus-S voor de verbin- 
dingen van en naar sensors en 
actuators. Het hoofdbestanddeel 
van een ontwikkelsysteem voor 
deze bus zal worden gepubli- 
ceerd in het volgende nummer: 
een PC-kaart voor een bus- 
aansluiting met de daarbij 
onontbeerlijke software. Deze 
kaart is "geldig" voor de soft- 
ware-ontwikkeling, voor testen 
en foutzoeken maar ook als 
overstapje tot busmaster in de 
industriéle PC. 

Project: Interbus-S-ontwikkelsysteem 
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Hup, Pentium, 
zet 'em op! Schijnbaar onstuit- 
baar stoomt Intel voort op de 
koers die de 88-traditie uitgezet 
heeft. De volgende aanleg- 
plaats heet “Pentium” op een 
64-bit eiland. De eerste resulta- 
ten zullen na langdurig ge- 
heimzinnig gedoe dan toch 
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waarschijnlijk op de beurs te 
zien zijn. Onze verspieders 
vertellen over hun eerste ver- 
kenningen in de nieuwe wereld 
en lichten menig sluiertipje op. 
Er komt het één en ander aan 
het licht over parallelverwer- 
king, pipelining en cache. 

Design Corner: 
Fax/Voice/Data- 
Modem van Yamaha 
Een modem-chipset zonder fax 
of voice-mail (lees telefoonbe- 
antwoorder met harddisk als ge- 
heugen), loopt nu al hopeloos op 
de stand der techniek achter. 
Met de één-chip-oplossing van 
Yamaha en de nodige software 
gaat het zelfs met "onondertrof- 
fen" geringe inspanning. De De- 
sign Corner laat zien hoe ge- 
ring. 

Markt: 
Veldbus-systemen 
De marktsituatie op het gebied 
van veldbus-systemen is wat 
verwarrend. De aspirant toepas- 
ser staat radeloos tegenover het 
onoverzichtelijke aanbod en 
wordt door de in de media en 
op congressen hevig woedende 
"veldbus-discussie" — die niet 
altijd vrij van stemmingmakerij 
is — eerder nog onzekerder dan 
geholpen bij het vinden van een 
oplossing. 

Elrad probeert met het over- 
zichts-artikel ` "veldbus-syste- 
men" wat licht in de duisternis 
te brengen. 

Wijzigingen voorbehouden 

Toekomst 

Virtual Reality 

Bij het defensielaboratorium 
van TNO (FEL/TNO) is een 
aardige "Virtual Reality" de- 
monstratie ontwikkeld. Hier- 
bij krijgt de proefpersoon de 
beroemde VR-helm op. Hij 
ziet een landschap en een 
lucht waarin vliegtuigen 
vliegen. Met een model van 
een Stinger-raket, die hij in 
de hand heeft, kan hij op de 
vliegtuigen schieten. Als hij 
raak schiet spat het vliegtuig 
uit elkaar. Schiet hij niet 
raak dan gebeurt er uiteraard 
niets (foto). Deze VR-de- 
monstratie is een goedkoop 
alternatief voor de bestaande 
simulator: reusachtige pro- 
jectoren die vliegtuigen op 
de binnenkant van een grote 
koepel projecteren. Ook is 
het een zinvolle demonstra- 
tie van Virtual Reality, 

Virtual Reality betekent let- 
terlijk "virtuele realiteit”, het 
aanwezig zijn in een niet-be- 
staande wereld. Je krijgt de 
virtuele werkelijkheid opge- 
diend via een helm met daar- 
in twee beeldschermen: een 
voor het linkeroog en een 
voor het rechteroog. Door 
daarin twee verschillende 
beelden te projecteren kun je 
een beeld met diepte oproe- 
pen. Door een terugkop- 
peling van jezelf, met 
bijvoorbeeld een positiesen- 
sor op de helm, kun je laten 
weten waarnaar je op dat 
moment kijkt. 

Virtual Reality heeft onge- 
kende mogelijkheden. In sa- 
menwerking met Calibre, de 
Universiteit in Eindhoven, 
wordt nu gewerkt aan een 
demonstratie waarbij iemand 
die in werkelijkheid in Lund 
(Zweden) aan tafel zit ook 
bij jou in 's Hertogenbosch 
zit. Je kunt in VR zijn hand 
schudden en daarbij de 
handdruk letterlijk voelen. 

Chriet Titulaer 
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Solide en stabiel 

NET ALS DE NIEUWE ANALOGE OSCILLOSCOPEN VAN TEKTRONIX 

De nieuwe TAS400 analoge scopes van Tektronix zijn een uitslekende investering door hun 

ongeëvenaarde betrouwbaarheid. De instrumenten zijn direkt inzetbaar. Dankzij de innoverende 

gebruikersinterface bedient u de scopes met het grootste gemak. U weet de toetsen en knoppen 

intuïtief te vinden. De menu's zijn bijzonder eenvoudig. Autoset, instellingen voor opslaan/oproepen 

en cursors zorgen voor een optimaal gebruikscomfort. Bovendien biedt Tektronix op de 60 MHz 

TAS455 en de 100 MHz TAS465 maar liefst 3 jaar garantie. En mocht er binnen die 3 jaar toch ееп 

defect optreden, dan wordt uw scope gratis vervangen! Meer informatie? Bel 02503-13300. 

Uw documentatiepakket ligt al klaar! U kunt ook bellen met onze dealers: 

Facet Leermiddelen (FLEC), Rotterdam, tel.078-136922; Rotor Amsterdam B.V., Amsterdam, tel. 020-6833187; 

SOM ASWO Nederland B.V , Hengelo, tel. 074-492020; Telec Distributors B.V., Zoetermeer, tel. 079-422611; 

Telec Distributors B.V., Eindhoven, tel. 040-128485; Telec Distributors B.V., Groningen, tel. 050-141616; 

TME COMPONENTS B.V., Den Bosch, tel. 073-221010 

Tektronix 
Test and Measurement 



Simple High Speed 
Switching Solutions 

Switch on ECL or TTL 
OPA678 is a super fast monolithic op amp with two independent 

differential inputs. It accepts either TTL or ECL switching signals—at 
the exceptionally fast input selection speed of 4ns. OPA678's classic 
Op amp circuit topology easily switches to any application requiring 
high speed and precision. Unlike analog multiplexers, it provides 
gain and drives loads. Switch it on for your programmable gain 

amps, multiplexers, active fillers, and pulse, video and RF circuits 

Switch on Savings 
Swilch on the OPA678 for substantial savings—in design time, 

board space, power and cost. It's a better switching solution than any 
other "make" or “buy” amp out there. At 011. 18,40 in 1005, you can 
start switching on the savings. 

Switch One On 
Switch on your FREE sample—just call 03465-50204. And, 
ask for a free copy of our Operational Amplifiers guide. Or 
contacl your local sales rep for immediate assistance. 

Channel Select 
Delay Time 

Key OPA678 
Specifications 

Wide bandwidth: 200MHz 

Fast input switching: 4ns 

Low offset voltage: 380uV 

High slew rate: 350V/uS 
Diff. gain/phase: 0.02%/ 
Fast settling: 11ns (1%) 

Unity-gain stable 

Extended industrial temp range: —40/85°C 
Package options: 16-pin DIP, ceramic, SOIC, dice 

Demo board available 
Price from Dfl. 18,40 in 1005 

Standnummer: Z 133. 

Burr-Brown International B.V. 
Postbus 1590 
3600 BN MAARSSEN 

E Tel: 03465-50204/Fax 03465-50415 

BURR - BROWN? 


